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 לארה דוד -- יפרג בוציע

 מ''עב יללכה סופדה ידבוע ביטרפואוקב ספדנ | :

 821801 ןופלט -- ביבאילת ,26 קושה בוחר

 הדירפ תכרב

 תכרעמה תדרפנ י'בשוח-השעמ,, לש הא ןוילג לש ותעפוה םע

 לש ישאר ךרועכ ודיקפת תא םייסמה לקנרפ ירזעיבא רוספורפמ

 וכרוע היהו הז ןותע הוויל לקנרפ ירזעיבא רוספורפ .ןותעה

 חילצהו ,וצרמו ונורשכ בטיממ וב עיקשה ,ודוסי זאמ ישארה

 -יצמה תא יחה ינריע ןותע לש תניינעמו תכשומ תומד ול בצעל

 התואנ תיעוצקמ המר לע הרימש ךות ,''הילאוטקא,,ה תאו תוא

 .תדבוכמו

 דוע ברו ,ךרדה ףוסל הו אשונב ונעגה אל דוע ,ןבומכ

 :יתפרצה םגתפה רמאמכ ,םלוא .םילולכשלו םירופישל םוקמה

 "0/68% 16 ןכת6נת\6ע 85 111 60010" ּ

 ותוכזל ףוקזל שי הז דעצו ;"עבוקה אוה --  ןושארה דעצה,,

 .לקנרפ 'פורפ לש הלודגה

 םישיגמ ונא םיארוקה לש סמשבו א"ליא תלהנה סשב

 -חאמו ,לקנרפ רוספורפל הרקוהו הדות תוכרבו םיחרפ רז תאזב

 הכורבה ותוליעפמ ,הבוטה ותצעמ תונהיל ךישמנ יכ ונלו ול םיל

 .צראב וב םיקסועהו עוצקמה תבוטל הלדנ-יתלבה וצרממו

 א"ליא תלהנה

 ןכותה ןמ

 טרפה תויוכזו תונכוממ תוכרעמ

 ךוניחב םיבשחמ

 ןושלה תניפ

 א''ליא תועידי

 םלועהמ א'ינע תועידי רורצ

 1975 סםיבשחמ רקס

 בוטיה א ב'נ תאמ

 רפסה תיב לוהינל הטלוקפה ,ביבא-לת תטיסרבינוא
 יטאנקר ןואיל םש לע םיקסע להנימב םיכמסומל

 אובמ

 םוחתב הריהמה תיגולונכטה תוחתפתהה
 תויעב לש הרוש תרצוי עדימה תוכרעמ
 (לארשי תנידמב טרפבו) קקוחמה רשא
 םייקש רבתסמ .ןהילע ותעד ןתנ םרט
 ןיבל תיגולונכטה תוחתפתהה ןיב רעפ
 רשאכ טרפב ,המיאתמ הקיקח תוחתפתה

 -ימ תוכרעמ לש וז ,תונילפיצסידה יתש =
 תחא תוקוחר דואמ ,םיטפשמ לש וזו טד

 .התוערמ

 "טרפה תויוכזו בשחמה, לש אשונה
 תואצרהבו םיסנכב יתנפוא תויהל ךפה
 וגיצהל ללכ ךרדב םיטונ ךא ,םהינימל
 יגרו'ג לש "1984" חסונ ,תיטסרד .הרוצב
 תויעב גיצהל ותנווכ הז רמאמ .לוורוא
 .תינכט השיג תדוקנמ ןורתפ ינוויכו

 ןוידה םוחת
 -נמלא ינשמ תובכרומ עדימ תוכרעמ

 (2 ;דוביעה ךילהת (1 :םיירקיע םיט |
 .עדימה רגאמ

 ןודנה אשונל תירלופופה תוסחייתהה
 דימה ירגאמל רשקהב ללכ ךרדב הניה
 -גיאו םיבחרנ תויהל םייושע רשא עד
 -נבלרה תורפיסב יתאצמ אל ..םייביטרגט
 םידוביע לש תויועמשמל  תוסחייתה תיט
 -ל ןויסנ השעיי הז רמאמב .םייטמוטוא
 .הז םוחת םג ריאה

 ןד רמאמה לש ןושארה וקלח ,ךכל יא
 דועב ,תותנכותמ תוטלחה לש םוחתב
 לש "יסאלק,ה אשונב ןד ינשה וקלחש

 .םייזכרמ םינותנ ירגאמ =

 -ב וניה יתלקתנ וב ירקיעה ישוקה

 טרפ תויוכז לש תקייודמ הרדגה תאיצמ =

 -סהל יתצלאנ .ןהב העיגפה תועמשמ
 ןיב רשקה יבגל היציאוטניא לע ךמת

 .עדימ תוכרעמ ןיבל קדצה תונורק

 תותנכותמ תוטלח

 -ות תובאמ דחא ,ןומייס טרברה 'פורפ
 -ה תוטלחהה תא גווסמ ,תוטלחהה.

 :תומר יתשל ןוגראב תו

 -במ תוטלחה) תותנכותמ תוטלחה .א

 תוטלחה) תותנכותמ אל תוטלחה .ב
 .(תוינבמ-אל

 -ור תוטלחה ןניה תותנכותמ תוטלחה
 תונתינו ןמצע לע תורזוח רשא ,תויניט
 -ה לש םכרע ךמס לע שארמ העיבקל
 .הטלחהל דוסי םיווהמש םינותנ

 ותריכזמל ןתונ להנמש חיננ :אמגוד
 -מל ךילע רקוב ידמ,, :ןמקלדכ הארוה
 -ה לעש םיספטה תמירע הבוג תא דוד
 ןטק היהי המירעה הבוגש עגרב .ףדמ
 -דח םיקולב 20 ןימזהל שי  ,מ"ס 5"מ
 ."ןסחמהמ םיספט לש םיש

 תנמזה רבדב הריכזמה לש הטלחהה
 הניאש תננכותמ הטלחה הניה ,םיספט
 יטילנא יתבשחמ ץמאמ והשזיאב הכורכ
 .הדיצמ

 ןכ םג םיריכמ ונא ,טפשמה םוחתב
 שגומ רשאכ -- לשמל .הז גוסמ תוטלחה
 קוחה תוקפל 214 'ס יפל םושיא-בתכ
 ש"מהיב ,(הליחת הנווכב חצר) ילילפה
 -ה רמגל דע םשאנה תא רוצעל הרוי
 הניה רצעמה רבדב הטלחהה .םיכילה
 םג הרואכלו ןיטולחל תתנכותמ הטלחה
 .הילא עיגהל לוכי היה ש"מהיב דיקפ

 -ש ירה ,תותנכותמ תוטלחהל דוגינב
 -- מ"בה) תותנכותמ יתלב תוטלחה
 תוזחל ןיאו תויטסינימרטד ןניא (ןלהל
 -ב .יתורבתסה ןפואב אלא ,שארמ ןתוא
 קר עדימה שמשמ מ"בה גוסמ תוטלחה
 ילככו הטלחהה תלבק ךילהתב ךבדנכ
 לדומ ומצעל הגוב טילחמה ךא ,עייסמ
 -שמ ,עדימל ףסונב ,ובש יביטקייבוס
 חכ ;השוחתהו עדיה ,ןויסנה םג םיפקת
 .הטלחה תלבקתמ ךכמ האצות

 -גודב הריכזמל הארוהה ןתמ :אמגוד
 ,להנמה לש מ"בה הניה תמדוקה אמ
 ס"ע וא/ו יאלמ לש יטמתמ לדומ ס"ע
 .השוחתו ןויסנ ,עדי

 -מ ןניה תויטפשמה תוטלחהה תיברמ
 -יש,, םג ןתונכל גוהנ רשא ,מ"בה גוס
 הרמוחה תדימ תא תוזחל ןתינ ."תעד לוק
 תעד לוקיש שיש הרקמב ןיד קספ לש
 ושחנל ןתינ אל םלועל ךא ,ש"מהיבל
 .תועט לכ אלל שארמ

 -ש םינוגראה לכ ,'תירוטסיה,, הניחבמ
 -ב ולחה ,ןוכימל םהיתוכרעמ תא ובסה

 -רעמש ןוויכ תותנכותמ תוטלחה ןוכימ
 :תרדגה .הרדגהל רתוי תולק ויה ולא תוכ
 .הכותמ-אל תוטלחהל עויסל עדימ תכרעמ
 רתוי תחתופמ היגולונכט תשרוד תותנ
 הובג םוכהת ,(תיביטקרטניא תכרעמ)
 לש הבחר תיתשתו ,הלהנהה לש רתוי
 : .(םינותנ סיסב) עדימ

 בושחימ לש תועמשמה תא ןחבנ ןלהל
 -ה תויוכז תגיחבמ תותנכותמ תוטלחה
 , .טרפ

 תתנכותמ הטלחה
 טרפה תויוכזו

 -נמה לועייב ךרוצה לע רבדל םיברמ
 -וקמה תוטישה תחא .םיירוביצה םינונג
 -וע תתחפה הניה לועייה תרזחהל תולב
 דו םידיקפה לש תיניטורה הדובעה סמ
 -יחת .בשחמה יפתכ לע הז אשמ תרבעה
 רבועש דסומ לכב ,הז ךילהת לש ותל
 תוטלחהה תרבעהב הניה ,בשחמל הבסה
 דנה .בשחמה לש ותטילשל תותנכותמה
 לועייה תרבגהמ ךכב םיקסועה לש םתא
 רבודמה םיתעלש םבלמ חיכשהל הלולע
 .טרפה תורח תלילשבו "תושפנ יניד,ב

 "-חאל הבסוהש תכרעמ אמגודל איבא
 -ופל האצוהה ידרשמ -- בשחמל הנור
 תמזויב הגיה פ"לצוהב קית תחיתפ .לע
 הליחתמ תאז רחאל .(יאכזה) הנהנה
 :ןמקלדכ תותנכותמ תוטלחה לש הרדיס

 בשחמה י"ע בייחל העדוה חולשמ
 .םושר ראודב
 .ראודהמ הלבקה רבוש תטילק
 .םימי -.10 לש הנתמה
 עבתנה וב "תלוכי ספוט, חולשמ
 .תילכלכה ותלוכי תא גיצהל בייח
 . .בוצק ןמז קרפ ךשמל הנתמה

 | עיגה אל וא עיגהו הדימב ,הז בלשב
 "הה לש מ"בה תעצבתמ ,"תלוכי ספוט,
  "חהל םימולשת חול עבקנ היפל ,םשר
 ונא חולה תעיבק רחאל .בוחה תרז
 ותנכותמ תוטלחה לש הרדיסל םיר
 = .םייחל העדוה חולשמ 6
 ּ .םולשתל הנתמה 7

 = םולשת עיגה אל םא
 ו .רסאמ



 -ה ןצש הארנ ךילהתה תא
 ,ןיטולהל תתנכותמ הטלחה וניה

 -מ רדגומ רפסמ םויק בקע תעצבתמש
 .םיאנת לש שאר |

 דיש וליעפה פ"לצוהה תכרעמ יננכתמ
 ופיסוהו ,יתעדל דואמ קדצומ ,תעד לוק
 רשא תישונא היצנטסניא 8 בלש רחאל
 .םתוא רשאתו רסאמה יווצ לע רובעת
 -כתמה לש תועדומ התלגתנ וז הדוקנב
 -מ תועבונה  תוישונאה תוכלשהל םיגנ
 .ןוכימה ךילהת

 לש ןוכימהו לועייה ךילהתו רחאמ
 רחאמו ,הפונתב אצמנ תוינוגרא תוכרעמ
 ,הז גוסמ הייעבל סחייתה םרט קקוחמהו
 םהקומב ,ונמצע תא אוצמל םילולע ונא
 -וממ תכרעמ ינפב םיבציג ,רחואמב וא
 דירפמה קדה לובגה תא הרבע רשא תנכ
 -ונגנמ תריצי ןיבל לועייה תופיאש ןיב
 -ב םיבשחתמ םניא רשא םייטמוטוא םינ
 .םהיתואצות לש "תוישונא,ה תוכלשה
 וליטי רשא בשחמ תוכרעמ םוקל תולולע
 -אמ לע ורוי ,לוקיע יווצ ואיצוי ,תוסנק
 אושנש ,ךכב בשחתהל ילבמ ,'וכו םירס
 -יטקייבוס בצמב אצמיהל יושע הארוהה
 ,שונא הלוח ,הכנ ותויה ןוגכ ,שונא יב
 ."העבש,, בשוי וא הנמלא

 םירקפומה רוביצה יחילש לעש ינרובס
 םבל תא תישל טרפה תויוכז רמשמ לע
 חרכה שי .תרבגתמו תכלוהה ,וז העפותל
 -כותמ "תוטלחהל תויתקוח תולבגימ םישל
 ולאב תושרופמ רידגהלו הז גוסמ תותנ
 תישונא תוברועמ :תויהל תבייח םירקמ
 -ושב תילמרופ המיתחל רבעמ) תישממ
 םרטב (בשחמ י"ע ספדוהש וצ לש ןיל
 י"ע הלבקתנש הטלחה לעופה לא אצות
 .תיטמוטוא .תכרעמ

 םינותנ יסיסב

 לש ינשה טנמלאב ןוידל התע רובענ
 לש טנמלאה אוה אלה ,עדימה תכרעמ
 סיסב -- ינכטה ומשב וא ,עדימה רגאמ
 : .םינותנ

 -עמ וניה (08%8 0856) םינותנ סיסב

 -עמ רפסמ לע תטלוש רשא ,לע-תכר
 ןכותמ זכרל .תלגוסמו תונכוממ תוכר
 -מ תאזו ;םיתצמותמו םיבלושמ םינותנ
 -ב תכרעמ לכ לש התדובעב עוגפל 'ילב
 לש .היגולונכטב שומישה ..יאמצע ןפוא
 תלבק ךרוצל כ"דב וניה םינותנ סיסב
 -הו יטקטה רושימב ,תוילוהינ תוטלחה
 ;יגטרטסיא

 רושימל ל"'גה אמגודה תא םשייל ידכ
 לכל דיחא יוהיזב ךרוצ שי  ,ירוביצה
 תונכוממה תוכרעמהמ תחא לכב חרזא

 -ב םויכ םייק רבכ הז יוהיז .תוירוביצה
 רמאמה רבחמ .תוהזה תדועת רפסמ תומד =
 "לשממ תודסומ 'לש המישר ךורעל הסינ =

 תוכרעמ םתושרב רשא ,םיירוביצו םיית

 "וא לע םינותג םימושר ןהבו .תונכוממ

 .םהלש יוהיזה תדועת רפסמ ללוכ ,םיחר

 "ו האלמ תויהל תרמייתמ המישרה ןיא

 ,ידוסי רקס תכירע אלל םג ךא ,הפיקמ
 : הפקיהמ םימהדנ ונא

 -ה דרשמ ,םיבשותה םשרימ ץבוק .]
 | .םינפ
 .ל"הצ ,םדא חוכ ףגא ץבוק
 "מיגל םיאכז ץבוקו םילובקת ץבוק

 .ימואל חוטיבל דסומה ,תואל

 -ה תוסנכה להנימ ,םימושינה ץבוק

 .הנידמ
 דרשמ ,הגיהנ תונוישר ילעב ץבוק 5

 : .יושירה
 .יושירה .דרשמ ,בכר ילעב ץבוק |.
 ,םהינימל הבוח תוולמל םיאכז יצבק 7

 .לארשי קנב

 .הרטשמה דרשמ ,תועשרה ץבוק 4
 דרשמ ,תורגב תודועת ילבקמ ץבוק 9

 .ךוניחה
 .דעסה דרשמ ,דעס יאכז ץבוק .0
 -שמה דרשמ ,תורבחה םשר ץבוק 1

 .םיטפ

 .ןוכישה דרשמ ,ןוכישל םיאכז ץבוק .2
 -קתה דרשמ ,םינופלט ילעב ץבוק .3

 .תרוש

 תודסומ ףיסוהל רשפא וז המישרל

 יו

= 

 הלוחל תרשפאמ ,בשחמ לע תססובמה תיאופה הקידב תכרעמ
 :תלאשה לע בישמ הנומתב טנייצאפה .ןולאשל סאתהב ולש

 < 7 42760 .מ .ב יי לש גצ לע 'עיפומה ףוגה רויצ לע ינורטקלא רוא-ןורפעב

 תוכרעמ םתושרב רשא םירחא רוביצ
 : : תומוד
 .סמה תכשל ,תורדתסה ירבח ץבוק .ו
 .תונוש למג תופוק לש םיצבק 2
 .היזיבלטו וידר תרגא ימלשמ ץבוק 3
 .למשחה תרבח לש תוחוקלה ץבוק 4
 -יצינומ תויושרו תויריע לש םיצבק | 5

 -ן םיסמ תייבג םע רשקב 'תוילפ
 .םיינוריע םימולשת

 ךא ,האלמ הנניא המישרהש . ינחוטב
 -ה תויורשפאה תא תפקשמ איהש רורב
 םיצבק תרבחמה היגולונכטה .הב תומולג
 -קתה .העודי רבכ לע-תכרעמ תחת ולא
 תיסחי ,בר וניא התמקהל שרדנה ביצ
 וכירעמ ינא) ףטושה יתלשממה ביצקתל
 רדסב ונייהד ,םינוילימ תורשע המכב
 -ממה ביצקתמ לימורפמ תוחפ לש לדוג
 ,וזכ תכרעממ חמצתש תלעותה .(הלש
 -עמ םדקי ןוטלש לכש יאדוו ,הנרושי ימ
 : .הכרבב .וזכ תכר

 םג םיקפומה 'תונורתיהמ םלעתהל ןיא
 .תיוכרמ תכרעמ םויקמ האצותכ חרזאל
 -מית תבותכ יוניש לע העדוה -- לשמל
 לכ ןיב הציפי רשא דחא םרוגל קר רס
 -ה ענמיתו ,ןיינעל םירושקה תודסומה
 -וא תועדוה תורשע חולשמ לש החריט
 .תבותכ יוניש תוד

 -תפתהה תא עונמל םעט האור ינניא

 הז ןוויכב קבאמ .תאזה תיעבטה תוח

 יאופרה רבעה תא רוסמל
5 / 8% 

 ועיבצהב 1ךל באוכ ןכיה

0 0 
 "1976 ילו -- י'בשוח השעמ,

 1976 ילוי -- "'בשוח השעמ) | |

 -ירבב םילעופה לש םנויסנל המוד היהי
 -ארה הגיראה תונוכמ תא רובשל הינט
 .ואצמוהש תונוש

 הבש .תעדל ,רתויב הבוטה ךרדה
 -ה תא בטיה ןוחבל הניה טוקנל ונילע
 י"ע התארקל ונמצע תא ןיכהלו העפות
 .המיאתמ תיתקוחת תרגסמ

 הקיקחל תוינידמ יווק
 סינותנ יסיסבל רשלקב

 -רפ תורישי תוכשל תומייק ב"הראב
 ,םיטרפ לע עדימ תוקפסמ רשא ,תויט
 וא קנבב ןובשח חותפל םאובב רקיעב
 ףסאנ הז עדימ .יארשא סיטרכ שקבל
 שקבמ לכל רסמנו םיקנב ינותנ ךותמ
 וניא ףא עדימה אושנ .םולשת תרומת
 וניאש יאדוו ,שחרתמ הזכ ךילהתש עדוי
 .עדימה ןכות תא עדוי

 ררועתהל הלחה תיאקירמאה תוירוביצה
 -צה הגצוה ףאו ,הַז גוסמ תויעב חכונל
 -ש ינרובס .אשונב הקיקחל תרגסמ תע
 -ל םיכירצ ץראב הקיקחה לע םינוממה
 תא איבא ןכלו המוד חורב העצה ןיכה
 .תיאקירמאה העצהה ירקיע

 : תונורקע השימח לע תססובמ העצהה

 עדימה ףסוא לש ויתובוח תרדגה 1
 : ערימה דבעמו

 -ידב ולא ;עדימ ףוסאל יאשר ימ
 זכרמב םידבועה יבגל הנכרעת תוק
 םיבייח הדובע ילחונ ולא ;עדימ
 -מס תדרפה ;עדימ זכרמב םייקתהל
 -ימה זכרמב תימינפ הרקבו תויוכ
 ,ףוסיאב רתומה עדימה תרדגה ;עד
 .'וכו

 :עדימב שומישה לע תולבגימ 2
 -ימ הזיאו עדימ קפסל רתומ יתמ
 הזיאו עדימ קפסל רתומ ימל ;עד
 םיטנמלא לש תוידוס תוגרד ;עדימ
 וכו ,עדימה רגאמב םינוש

 -ודוא םשרג המ תעדל טרפה תוכז
 : :ווית
 תוכז טרפל תונקהל שי הרקמ לכב
 ,ויתודוא םושרה עדימה תא לבקל
 יוצרו ,ולש אתליאש ךמס לע ןיב
 .יתפוקת ח''וד חולשמ לש סיסב לע

 -ימ םושיר לע רערעל טרפה תוכו 4
 :ער
 ןכות יבגל תוגשה שי טרפלו הדימב
 תוכז ול הנקות ,ול עגונש עדימה
 .המושרה ןכות לע רערעל תיקוח
 לע לטות החכוהה תבוחש חינהל שי
 .רערעמה

 :עדימ תונשייתה, 5
 -ל ןתינש ןכוממ עדימ לש ועבט
 -קל שי .תורודה לכ ףוס דע ורמש

 ךוניחב םיבשחמ
 1976 לירפאב ראב ךרענש הז אשונ לע סנכב פראש היבליס 'בג ירבדמ

 ילועבג ןמחנ -- סופדל איבה

 -ואלניב הדעו תאישנ איה פראש 'בג
 -ה לש םיינכטה םיטביהב תקסועה תימ
 -ל בשחמב שומישה הז ללכב -- ךוניח
 -ב איה תלפטמ ןכו.-- דומיללו הארוה
 -ריתבב בשחמה תרזעב הארוהה אשונ
 -ב .ב"הראב היפלדליפ זוחמ לש רפסה
 -שמו םהיכרצ לע הרביד סנכב התאצרה
 םיבשחמה ינרצימ םיכנחמה .לש םהיתולא
 .הארוהל םישמשמה  תוכרעמהו

 -ופ היפלדליפ זוחמ לש רפסה יתבב
 -- הלודג םינמז-ףותיש תכרעמ .תלע
 8 םע 370/175 .מ.בי בשחמ תללוכה
 תתרשמה ,םיפוסמ 4007ו ינימ-יבשחמ
 -וכ תכרעמה ימושיי .םידימלת 0
 -דה ,תויעב ןורתפ ,בשחמה ידומיל םילל
 -מ הכרדה ,(021) בשחמב תרזענ הכר

 רוזחיא ,הייחנה ,(1/0%) בשחמב תלהונ
 -ישי םירושקה םימוחתה רתי לכו ,עדימ
 -ימדא םידוביע איצוהל -- ךוניחב תור
 תכרעמו תרוכשמ תנכה ןוגכ םייביטרטסיג
 .הניינעמ םניאש ,םירועיש

 תא ענכשל השקש ,איה תויעבה תחא
 הנימא היהת תכרעמהש חרכהב םיקפסה
 -השכ .יקסע דסומ תתרשמה וזמ רתוי
 תוקדל םג ולו ,לועפל לדח התיכב ףוסמ
 -יכה ,רועישה תרגסמ תסרהנ ,תורופס
 -הו ,תונלבסהו זוכירה תא תדבאמ הת
 תוברועמ םושב רתוי הצור וניא .הרומ
 -ל רשפא-יא רפסה-תיבב .בשחמה םע
 לפכ ,תכרעמב תוינמז תולקת לע רבגתה
 תייחד יי'ע ,םיקסעה םלועב גוהנ רבדהש
 רפסה-תיב ןיא .תרחא העשל דוביעה

 "תויהלמ לדח רשאו ןשייתהש עדימ
 < העצובש הבינג -- לשמל .יטנבלר
 -מ קחמית ,15 ןב ותויהב רענ י"ע
 ..עבקייש םינש רפסמ רחאל ץבוקה
 הריבע התשענ אלו הדימב ,קוחב
 .ודי לע המוד

 תונקסמו םוכיס
 -כט תוחתפתה לש העפותל םידע ונא

 -ה רוביצה רשא ,הפנעו הריהמ תיגולונ
 -שה לע דומעל ןיידע לגוסמ ונניא בחר
 ותויהב ,קקוחמהש רמוחו לק ,היתוכל
 םינונגנמ תלועפל עיגפ תוחפ ללכ ךרדב
 .הייעבל ובל םש םרט ,םיירוביצ

 תויוכזב ןוכימה יכילהת לש העיגפה

 םימוחת יגשל רשקב ןאכ הנודינ טרפה

 : םיירקיע

 .תותנכותמ תוטלחה .1

 .םייזכרמ םיגותנ יסיסב 2

 לרנילפיצסיד-ברו ידוסי רקחמו ןכתיי
 םיפסונ םייתייעב םיטקפסא הלעי אשונב
 ליחתהל בטומ ךא ,הז רמאמב וסוכ אלש
 ןיידע אוה ץראב אשונה רשאכ ,תעכ רבכ
 -ל רשאמ ,םיינושאר תוחתפתה יבלשב
 תיטוקא היהת הייעבה וב דעומל תוכח
 ןמז ץחל תחת לבקתהל ךרטצי הנורתפו
 ."תופרש יוביכ,, לש םיאנתבו

 תומוקמב לבוקמש המ ,תושרהל לוכי
 -ילה תועשב קתושת תכרעמהש ,םירחא
 לופיט ךרוצל ,והשלכ ןמז ךשמל םידומ "

 תכרעמה לש הבוגתה ןמז םג .הקוזחתו
 לדכ רצק תויהל וןילע .בושח םרוג אוה
 לש הייהש רבכ יכ ,הייגש יצח וא עבר
 דוביאל תמרוג םייתש וא תחא היינש
 .םידימלתה לש ןיינעהו תונלבסה

 ריחמה סרוג

 תכרעמ .ריחמה אוה רחא בושח םרוג
 ,ךוניחל תדעוימה ,לשמל ,1500 .מ.ב.י
 -ל רלוד 14,000 לש ריחמב תרכשומ
 = =ןכי םיטעמ רפס יתב קרש רורבו ,שדוח
 קרש הביסה יהוז ילוא .ךכב דומעל םיל
 < תוכרעמ םויכ תורציימ תוטעמ תורבח



 כ
 הניא המצע .מ,ב.י םג .ךוניחל תודעוימק
 -ועפל חיטבמ קוש ךוניחה ףנעב האו"
 תורבח יתש קר ןנשי השעמל .היתול
 תוניצרב הז אשונל ןיידע תורסמתמה -

 .ברקפ טלויו לטי'גיד --

 -וב ךוניחה אשונל בלה תמושת רסוח

 -ושייה הנכותה תיברמ .הנכותב םג טל =
 -קומ תונושה תורבחה י'ע תרצוימה תימ
 ןיא ךוניחל וליאו ,םיקסעה םלועל תשד
 רפסה יתב םיצלאנ ךכו ;תקפסמ הנכות

 -ב שומישהש ךכל תוביסה תחא איה וז
 .ויד בחרתה אל ןיידע ךוניחב םיבשחמ
 -ל תגתינ הניא תמייקה הנכותהמ קלח
 -הו ,היינשל תחא תכרעממ הלק הבסה
 תרשכה .ךכב רוזעל םיטונ וניא םיקפס
 תכרעמב אלמו ליעי שומישל םישנאה
 דב םגו ,הייעב הווהמ איה ףא תשכרנה
 -סמ הרזע םיקפסהמ םילבקמ ןיא תאז
 -ב תומוקמ םנשי ךכמ האצותכ .תקפ
 תומייקה תוכרעמה ןיא םהבש ב"הרא
 .תואיכ תולצונמ

 רחאמ ;ריהמ ןורכזב ךרוצ ןיא ,ךדיאמ
 תא בייחמ דימלתה ןיא םירקמה בורבש
 ךרוצ םג ןיא .תצמואמ הדובעל בשחמה
 .םיפוסמ תצובקל תחא תספדממ רתויב
 טושפ פייטלט םג ,ומצע ףוסמל רשא
 בשחמה ריחמש דועב .ךכל קיפסהל לוכי
 -טקו םיכלוה בשחמ-תעש לש הריחמו
 ,רתוי םירקי םישענ םיפוסמה ירה ,םינ

 -וימה הרטמה תגשה תא ענומ הז רבדו 0
 -יכ לכל דחא ףוסמ תוחפל קפסל ,תלה
 ךרוצה ררועתמש תע לכב שומישל ,הת
 םויכ רתויב ינויחה רבדה ךכ םושמ .ךכב
 .םילוז םיפוסמ תגשה אוה

 ינימה יבשחמ

 "ה 370 בשחמו ינימה יבשחמ תנומש
 -ושק םניא היפלדליפ זוחמ תא םיתרשמ
 דימלתה לש רשקה .הז םע הז ללכ םיר
 .גויח תועצמאב ,ןופלטב אוה בשחמה םע
 םע אקווד רשקתהל אופיא בייח דימלתה
 רורב .ותדובע תא קיזחמה בשחמ ותוא
 ןיה םיבשחמה לכ וליא היה ףידעש
 בשחמ י"ע םילעפומו ,םהיניב .םירוטק
 -ל דימלתה היה לוכי הז הרקמב .יזכרמ
 לבקלו ,והשלכ יונפ בשחמב שמתשה
 .יזכרמה בשחמה ךרד תורישה תא

 אל ןיידע תולודגה תורבחה יכ הארנ
 ,קַאווינוי .ץרמב ךוניחה .אשונל ומתרנ =

 טעמ קר הכ דע ושע יסהיד-יסו זורוב
 תא םנמא החתיפ הגורחאה .הז םוחתב
 -ו דואמ הרקי וז ךא ,ע1.470 תכרעמ
 .אשונל .תידעלב שדקומה בשחמ תשרוד
 דה דחא אוה ריחמהש שיגדהל רתוימ
 -נע בצמבש הארנ ;םיבושחה .םילוקיש

 ,.המיאתמה הנכותה תא םמצעל חתפל

 < דל ךוניחה םוחתב דיתעה ךייש הז םינוו

 ד ו"
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 בשחמ לכ שידקהל רשפא .ינימה יבשחמ

 בשחמ -- המגודל .דרפנ אשונל הזכ

 רחא בשחמ ;יטמתמ לוגרית ךרוצל דרפנ

 'בח) תויעב ןורתפב םידימלתל רוזעיש

 ,הנטק תכרעמ םע קושל האצי גנאוו

 ךא .האלה ןכו ;(וז הרטמל ,ידמל הבוט

 םא ,הלאשה יבגל חוכיו םייק ןיידע

 םיבשחמל ךייש ךוניחב םיבשחמה ךיתע

 .ינימ-יבשחמל וא ,םילודגה

 זוחמב רפסה-יתבב םיבשחמב שומישה

 :םיאבה םיאשונה תא ףיקמ היפלדליפ

 -ב תויעב ןורתפ ךרוצל םיבושיח עוציב
 -כ היצאלומיס ;'וכו הקיסיפ ,הקיטמתמ
 ; הימיכהו היגולויבה תארוהב רזע-יעצמא
 -שונ לש (641) בשחמה תרזעב הארוה
 דמ שומיש השעמל איהש ,םינוש םיא
 ."תתנכותמ הארוה,, םינכמש המב םכחות
 -הש היה לוארה ןמ הז ןורחא םוחתב
 ולאמ רתוי התואנ הפש ודבעי םיקפס
 םויכ םישמתשמ הבש הפשה .תומייקה
 -ה ,תולאשה -- םיסרוקה :תנכה ךרוצל
 -לב איה -- דימלתל תויחנההו תובושת
 -הו םירומה לע דואמ הדיבכמו החונ ית
 .רמוחה תא דבעל םדיקפתש םינתינכת

6 
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 ותנכותמ .תועונתה .תירבה-תוצרא | ,גרובסטיפ תטיסרבינואב תבשחוממ היפרגואירוכ
 - .הטמל הנומתב םינמיסה חול תועצמאב , :

 -ש םיבשחמה ינרצימ תופצל ןיאש רורב

 -מ ,רפסה יתבל םינכומ םיסרוק וקפסי
 לטומ לבא ;ךכל םיחמומ םניאש םוש
 -ל רשפאתש ,הנכותה תא קפסל םהילע
 -ישה תוכרעמ תא תולקב ןיכהל םירומ
 החנוי ןהיפלש ,תויגטרטסאה תאו םירוע
 -ות ל ,םיאתמה רועישה לא דימלתה
 תולאשל ויתובושתו ולש םינחבמה תואצ
 .בשחמה

 -ה תרזעב הארוה לש היתונורתי לע
 הדבועה תא קר אל תונמל ןתינ בשחמ
 ירפסמה סחיה תא ןיטקהל יושע רבדהש
 הדבועה תא ןכו ,םידימלתו םירומ ןיב
 לופיט,מ וז הטישב הנהנ דימלת לכש
 וירושיכל םאתהב ,םיבשחמה דצמ "ישיא
 -תיה תא םג אלא -- ותומדקתה בצקו
 תגסחומה סרוקה תינכותש ,בושחה ןור
 הכורעו תננכותמ תויהל הלוכי בשחמב
 אשונב םתויחמומש ,"םירומ-רפוס,, ידיב
 ,הנושאר הגרדממ איה ותארוהבו רמלנה
 ןויסנ לע תססובמ תויהל איה הלוכי ןכו
 דימלתה יושע ןהבש תויעבה יבגל רישע
 םיישקה ,הז רמוח דומיל תעב לקתיהל
 .המודכו תוירשפא תונבה-יא ,וב םינומטה

- 
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 וושלה תנ'פ
 הניפ "בשוח השעמ,,ב דחייל םידמוע ונא הז ןוילגמ לחה

 -ב םדא לכמ םכחה ירבדכ) ילרוג ךא ,עונצ אשונל העונצ
 .בשחמהו ןושלה איה אולה (.. .ןושל דיב םייחו תומ : "ילשמ,,

 -ומ ןיינעב רקיעב הניפה זכרתת תונושארה היתועפוהב
 םיארוקה יגפב איבנ דחוימב ;ג"ע יחנומל םיירבע םיחנ
 -ומל םיירבע םימוגרת לש תוילמרופ-אלו תוינושאר תועצה
 יחנומל הדעווב תעל תעמ םינודנ םהש יפכ םייזעול םיחנ
 תירבעה ןושלל הימדקאה תרגסמב תלעופה ,םינותנ דוביע
 .א"ליאלו

 תוינושאר תועצה

0 
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 נ"ע םוחתב םסיחנומל

- 
 1 .בויז ול הלא תועצה 1% ביגהל םישקבתמ םיארוקה

 ה 6 ךורחאה הרקמב תוידגנ תועצה טוריפ ךות) הלילש
 ןולימל םיעצומה המודכו םירופיש ,םינוקית לע ריעהל ןכ
 . ותרודהמ תנכה תארקל תאזו ,ה"לשתב עיפוהש נ"ע יחנומ
 .ןולימה לש היינשה

 < הייעב לכב ןודנו ,העיריה תא ביחרנ רתוי רחואמ בלשב
 -חמב ןהו (תירבע) ןושלב ןה ןיפיקעב וא ןירשימב הרושקה
 ילש יטאמוטוא דוביע םוחתב תונויערו תושיג ללוכ ,בש
 .תירבעב םיטסקט

 -גהל ארוקה רזוח א"ליא ירבח ןיב עיפוה הלא םימיב
 :דובעל לחתהו ךינתמ סנש ,אנא .הז אשונב תוליעפה תרב
 ! ביגהלו בושחל ,ןייעל

 ז"ימלפ ,רועיזב בשחמ טלפ
 רּועיז (סיטרכ)
 1ח1סע6)0858 -- רועיז ףד :עבקנ תונרפסה יחנומל ןולימב

 566% תגוסע0111ב, 1735087605 1%

 חג0008206 -- רועיז סיטרכ

 (רועיז יסיטרכל) הייסיכ
 (רועיז יסיטרכל) הארקמ
 תספדמ הארקכ
 הצחמל ימגמ"וד
 (ולוכ) ימגמ-וד
 (ע/'צ) (היירפסב) חא ,ףתוש ,בשות ,רבוח ,רבח

 5: . (? הנובמ) ינבמ תונכת

 - ביתנ

 ללכמ
 ןקתה
 . י"גה ,הרישי השיגל (הנסחה) ןקתה

 : ןורכיז א51 :פ"ע) -- (תיארקא השיגל (הנסחה) ןקתה)

 ל 18ת0)00 800655, 617666 יארקא ןורכיז ,תיארקא השיג

 800055, טתונ[0תתו]ע 8606551016 5+016)

 תעבוקמ הקסד ,עבוקמ טילקת
 הפילש הקסד ,ףילש טילקה
 במי ,עוציב (תמרל) ריחמ סחיה
 (םיננוכ) תזורחמ

 ןוטילקת
 תודובע תושיר
 (חוגשמב קלח) ןרדס
 (הנכתב) הנוכת ; (דויצב) רזבא
 םיעורלאל הביגמ תכרעמ
 (74 ימע ,ןולימב ןקותי) תשרפמ תינכת
 חראמ (בשחמ)
 0 הריצא
 רוצאל ;רצא
 (ע'י'צ) ררועמ ,לעפשמ
 (ע''צ) ףכא
 (ע"'צ) ףכא םש
 םוקיש
 םוקיש-תונב ;םוקיש-ינב ;םוקיש-תב ;.םוקיש-רב
 םוקיש-אלל
 (ףוסמב) תורודשת בוביר
 (ףסוג) (ינורכניסא) קספ-חתפ

 (ע/'צ) ףרצמ
 סרה-לא
 (ט''צ) ףרצמ יוניש
 םוסח דוק
 (ץורע י"ע ןורכיזה תלועפל) הערפה
 (ףסונ) ןורכיז ירוזחמ תבנג
 (הכישממ הלחתה) ךשמה תלחתה
 (ספאמ הלחתה) שדחמ הלחתה



 .לצופמ סיטרכ י"ל 250

 םילשורי תדיעו

 םיבשחמה תדיעו לש היינפ תובקעב
 -נה המייק ,םיבשחמה תדיעו םע םיעגמו
 ןיינעב םיגויד התצעומו א"ליא תלה
 -ל העצהה הנודנ .1978 םילשורי תדיעו
 "ושמ הבורקה םילשורי תדיעו תא םייק
 תוירחאהשכ ,יצראה סנכב האלמו תבל
 .א''ליא ידיב היהת עוציבה לע תינוגראה

 םילשורי תדיעו םייקתת תינכותה יפל
 .םילשוריב 1978 טסוגואב 6--12 םימיב

 -יא אישנ ןיבש םיעגמה ןמ האצותכ
 ,ב"הראב םיבשחמה תדיעו ר"ויו א"ל
 300-ל השקב השגוה ,קנרפ הנרו רמ
 .םילשורי תדיעוול 46%[ תוסחב תוכזל
 סחיב תויוצעייתהה םג ומייתסי בוהקב
 תימואלניבה תינכותה תדעו ר"וי יונימל
 ךותב ,תוירוזאה תודעווה שאר-יבשויו
 .תילארשיה תינכותה תדעו ר"וי הז

 ןיב םיינוגראה םירדסהה ומכוסי ןכ
 .ביצקתה ללוכ ,םיבשחמה תדיעוו א"ליא
 -ה תייליהק לש האלמ תוברועמ 'שרדית
 -ב ,הדיעווה תארקל תילארשיה םיבשחמ
 רבודמ אל ןכש ,הירחאלו המצע הדיעוו
 ,דבלב םייעוצקמ םינויד ימי השולש לע
 םידחוימ םייעוצקמ םישגפימ לע םג אלא
 .הדיעווה תרגסמל ץוחמ ונגרואיש

 נ"'על 11-ה יצראה סנכה

 -ב הנשה םייקתי 11-ה יצהאה סנכה
 -רוטידואב 1976 רבוטקואב 20-21 םימי
 .הפיח םוי

 דוביע יגשיה תריקס :סנכה תומגמ
 םיאשונ תגצה ,םלועבו ץראב םינותנה
 -ה ,רקחמה ימוחתב םייצולחו םימדקתמ
 ,םימושייהו הנכותה ,דויצ

 -עת ךרעית סנכה תרגסמב :הכורעת
 -כ םיבשחמ-יגימו םיפוסמ,, אשונב הכור
 = .י'םיפוסמ

 .תבכר י"ע הרובחת ןכתית :הרובחת

 הפיחל א"תמ סנכה ימי ינשב לארשי
 : .א"תל הפיחמו

 150. -- א"ליא ירבחל :המשרה ימד
 -ופמ סיטרכ י"ל 200 ; ליגר סיטרכ ייל
 לכ ,םירבח ינש תופתתשה רשפאמה ,לצ
 .דחא םויב דחא

 ;ליגר סיטרכ י"ל 200 -- םירבח אלל =

 יסרפ וקלוחי האילמה תבישי תרגסמב

 תלבקל הנשה ורחבנש תודובעל אייליא

 לש חרוא תאצרה םייקתתו ,א''ליא סרפ

 -בעה הטיסרבינואהמ ןיבר לאכימ 'פורפ

 -חת םייקתת סנכה לש ינשה םויב .תיר
 ידימלת לש (רמגה בלש) רעונה תור
 אשונב םייעוצקמ םיינוכית רפס-יתב
 .'םיבשחמה תרות,,

 :סנכב .ןוידה .תוצובק
 .לוהינ עדימ תוכרעמ
 .היישעתבו הסדנהב םיבשחמ ימושיי
 .בשחמ יעוציב תכרעה
 .האופרב םיבשחמ ימושיי
 -יע תופש דגנכ 21,-ב .םימושיי
 .תורחא תויל

 .ךוניחב םיבשחמ .6
 הרובחהב בשחמ ישומיש 7

 .תימיו תיתשבי
 .םיבשחמ תותשר 8
 -ואתה בשחמה יעדמ לש םימושיי 9

 .םייטר
 .ןמז ףותיש -- קחר דוביע .0

 .הלעפה תוכרעמו תיסיסב הנכות .1
 .ילאוטסקט עדימ דוביעו רוזחיא .2

 (ת = ₪2

 ,תיריווא

 א/'ליא ביצקת
 ןזואמ 1976/77 תנשל 7א"ליא ביצקת

 ,י"ל 506,500 הבוגב תואצוהו תוסנכהב
 .דחא הפ רשואו הצעומה ינפב אבוה

 ןויע יברע

 םיבשחמ תותשר .א
 הצרה וב 10.5.76-ב ןויע ברע ךרענ

 -ינואב לוהינל הטלוקפהמ ןיול ןד רייד
 -ב יסיסבה ןויערה .ביבא-לת תטיסרב
 שומישו השיג רשפאל :היה ןויעה ברע
 -ל תשרבש םיבשחמ יבאשמב ףתושמ
 ,הרמח) תשרב םיפתתשמה תייליהק ללכ
 הקזח וז הייטנ .(םינותנ ירגאמ ,הנכת

 םתטילשבש םייאמצע םינוגראב דחוימב
 שי םלוכל ךא םיבשחמ תודיחי תואצמנ
 -ב .הלא םיבאשמב קלחתהל היצביטומ
 רמוחה .םירבח 70-כ וחכנ ןויעה .ברע
 םדקהב היפרגונומכ סופדל אבויו טלקוה
 , .ירשפאה

 6 םינותנ תפיחד ב

 האצרהב 7.6.76-ב םייקתה ןויעה: ברע

 יעדמה זכרמהמ .ביבר ףסוי 'פורפ אשנש

 | וראות ןויעה ברעב .ןוינכטב מב

 0 םינותנ תסיתדל תונוש הנפצה תוטיש
 9 ןיב 12806 011 לש תויעב ונודנ .בשחמב
 1 -ה תואלבטל ןורכז תומכו הסיחד תומכ
 הנכותב םושיי תוטיש וגצוה ןכו .הסיחד
 -ה ברעב .םימתירוגלאה לש הרמוחבו
 יב בלש .םירבח 100-כ ופתתשה ןויע
 ףתושמ רנימסב ךרעי ,ןויעה ברע לש
 .ביבא-לת תטיסרבינואו ם"תליא םע

 תרגסמב תירוזיא תוליעפ
 א''ליא

 תיעוצקמה תוליעפה תא ברקל הרטמב
 דוגיאה ירבח לא א"'ליא תרגסמב תכרענה
 -ה קודיהל איבהל הרטמבו ,ץראה לכב
 -ימב ןהו יעוצקמה רושימב ןה םירשק
 -ו םירגה א"ליא ירבח ןיב ,ישיאה רוש
 / ,הזל הז תיפרגואיג תוכימסב םידבוע
 -וזיא תושיגפ תכרעמ לש הלעפהב לחוה
 ר"ד לש ותמזויב האב וז הלועפ .תויר
 ן דעו ,א"ליא תלהנה רבח ,ינגח לאכימ
 -ראבבו הפיחב הלאכ תושיגפ וכרענ הכ
 | .עבש

 םויב הכרעג הפיחב תירוזיאה השיגפה
 -שחמל הדבעמה םע ףותישב ,6
 -רבינואב היבקע לאכימ ירוא ש"ע םיב
 ר"'ד ידיב הנגרוא השיגפה .הפיח תטיס
 -ב בשחמה יעדמל גוחהמ ץפח ימעלא
 םיער תשיגפ הללכו ,הפיח תטיסרבינוא
 -ה תדבעמב ךרדומ רוקיב ,הפק סוכ לע
 -בת תוגכת,, :אשונב האצרהו םיבשחמ
 .ינגח לאכימ ר"ד י"ע הנתינש "יתינ
 תומוקממ שיא 60-כ השיגפב ופתתשה
 למעלא ר"ד .הפיח רוזיאב םינוש הדובע
 םמצע לע ולביק ןוזר בקעי רמו ץפח
 תוירוזיאה תושיגפה תא ןגראלו ךישמהל
 םייקל ןונכתב .הבורקה הפוקתב הפיחב
 .םיישדוח ידמ השיגפ

 -ב הכרענ עבש"ראב רוזיאב השיגפה
 -ב .ןוירוג-ןב תטיסרביגואב 7.6.76 םוי
 -תה איהו ,שיא 30-כ ופתתשה השיגפ
 השיגפה לש וזל המוד תנוכתמב המייק
 | -ב םתופתתשה ןויצל הייואר .הפיחב
 םיבשחמל המגמה ידימלת לש וז השיגפ
 -ה עבש-ראבב תיגולונכטה הללכימב
 לאסדנה ראות תארקל םמצע םירישכמ
 -ארה תושיגפה ןוגרא .םיבשחמ תונכתב
 -ל תחא לש תורידתב וכרעייש תונוש

1 
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 רלבמסאו תס6זז-ב תודובע לבקמ
 רטויפמוקינימל

 2 ביבא-לת -- 29092 .ד .ת

 דרוש לאיחי
0 

 1976 ילוי -- 'בשות השעמ,,

 -ו עבג לאינד רמ ידיב השעי םיישדוח
 .יננח לאכימ רד

 -לתבו םילשוריב תוירוזיא תויוליעפ
 .ןוגרא יבלשב תואצמנ ביבא

 דיילפא ןודנארב תגלימ

 -ב הגלימ לע העידומ א"ליא תלהנה
 יטמוטואה םינותנה דוביע חטש
 סעבתהסמ תרבח י"ע ונתושרל תדמוע
 ,וקסיצנרפ ןסב כ1166 5עפ06תג א.

 .ב"הרא

 כ

 רשא

 הב הכוזל תנתונ הגלימה
 דוביעב םש תעודי הרבחב הנש דובעל

 -בו עוצקמ ילעב לש הביבסב םינותנ
 -רצל תועיסנב הרושקו ,םיחמומ תכרדה
 הבוגב איה הגלימה .ב"הרא יבחרב םינכ
 יוסימל ףופכ םולשתהו רלוד 15,000.--
 .ב"הראב

 רבוטקוא שדוחב לחת הגלימה תפוקת
 םינש שולש .לש ןויסנ לעב דמעומ .6
 -ה ,תונכת וא תוכרעמ חותינב תוחפל
 /370 ..מ .ב .י בשחמב .,לובוק תפש עדוי
 -עי רשאו 360/370 .מ .ב .י וא 0585 0
 -עומ שיגהל לכוי ,הרבחה תושירדב דומ
 .ותודמ

 -ב ןודת הלהנהה םעטמ ןוימ תדעו
 .תושקב

 רשא

 תורשפא

 1976 סינותנ דוביעל 11-ה יצואה סנכה

 ארוק לוק
 םייעוצקמו םיינוכית רפס-יתב ןיב רעונ תורחתב תופתתשהל

 יכל

 י/םיבשחמה תרות,, אשונב

 ןילדי ןרהא רמ תוברתהו ךוניתה רש תוסחב

 ,(היצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא) א"ליא לש 11-ה יצראה סנכה תרגסמב
 ,1976 רבוטקואב 20--21 םיכיראתב הפיח םוירוטידואב הנשה םייקתי

 .םיבשחמה תרותב םיקסועה רפס-יתב ידימלת ןיב רעונ תורחת םייקתת
 לכ לע ץראב םיבשחמה ישמתשמ לכ לש יזכרמו יתנש עוריא וניה סנכה

 .גי'ע יפנע
 תרדחהל עצבמ םיאור ונא ,ךוניחה רש תוסחב תכרענה רעונה תורחתב

 .ונתנידמב דמולה רעונה ברקב בשחמב םישומישהו בשחמה יעדמ אשונב העדותה
 11-ה יצראה סנכה לש הנכהה תדעו םעטמ הדעו תושארב תכרענ תורחתה
 'פורפ :םה הדעווה ירבח .ןליא-רב תטיסרביגואמ בכוכ-ןב .ע רמ לש וזוכירבו
 רמ ,תיכוניח היגולונכטל ןוכמהמ סלפ .י ר"ד ,.מ .ב .י יעדמה זכרמה ןמ ביבר .י
 .ךוניחה דרשממ סוכרמ .א

 .םיסרפה קינעי עדמל ןמציו ןוכממ סיליג .י 'פורפ לש ותושארב ויטפושה רבח

 תורחתה ךרד

 ינש דועו םידימלת השולש לש תרחבנל המישר שיגהל יאשר רפס"תיב לכ
 םיאשרה םיאליגה .הז ךיראתמ רחואי אלו 15.76 ךיראתל דע םוקמ יאלממ
 ןודיח תרוצב היהת תורחתה .ב"י דע 'ט התיכ ידימלת םה תורחתב ףתתשהל
 .פ"עב ךרעיתו

 דעומו םוקימ לע רפסה-יתב ילהנמל וא םידימלתל עידות הנכ הה תדעו
 ורחתיש תוצובקה ןיבמ .רבמטפס שדוח תישארב ולחיש תומדקומה תויורחתה
 .הפיחב 11-ה יצראה סנכב היהי רשא ,רמגה בלשל תוצובק שולש ולעי ,תומדקומב
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 םיסרפה

 תורחתל סםיאשונה
 ;םיבשחמ לש הירוטסיח
 ;המירז ימישרתו םימתירוגלא
 ;(תופשה תחא תעידי הקיפסמ) 2034, 84510, 401, תונכת תופש
 .יגול ןכותו בשחמה הנבמ

 הכוזה הצובקה ירבחמ דחא לכל םידומיל תגלימ י"ל 5,000.-- ןושאר סרפ
 ;ןושארה םוקמב
 הכוזה הצובקה ירבחמ דחא לכל םידומיל תגלימ י"ל 2,000.-- ינש סרפ
 ; ינשה םוקמב

 .םירפס -- ישילש סרפ
 וא תידומילה היזיבלטה י'"'ע ונרקוי תויפוסהו תומדקומה תויורחתה 3

 . ,תיללכה "

 1976 ילוי -- 'בשוח השעמ,

 ה וו ץ ו ו ו וכ-+-+-+₪שַצַ₪שקקש.,,,-ש77"/ מ

 ...תמאתה דשחה

 םירפסמ םילעפמ,

 'םמצע לע

 י תובתכ םימסרפמ ונא הז רודמב

 ; -ותנ דוביע ימוחתב םילעפמ לע

 , .םינ

 :ףירעתה

 תוריל 400 -- דומע יצח

 תוריל 700 - דומע

 תוריל 1200 --  םידומע ינש

 סינותנ דוביעל זכרמ

 "תיצוביקה העונתה לש

 7 -ה ףנעל תסנכנ תיצוביקה העונתה
 >> דוביעל זכרמ לעפוה הנורחאלו ,םיבשחמ
 2% -בח ןיב תופתושכ הנומש-תירקב םינותנ
 < תיצוביקה העונתה תירב לש "בשח,, תר
 .לילגה חותיפ תירבו

 -ה לש" םינותנ דוביע עצבמ .הז זכרמ
 -ב היישעת ילעפמו םיירוזאה םילעפמ
 -שחה תא םג זכרמה להני דיתעב .לילג
 : .רוזאב םיצוביק לש תונוב

 יתורישב שמתשמ זכרמה יכ ,רסמנ
 -ואב ידרשמ ןוכימל זכרמה לש בשחמה
 *- .ףוסמ תועצמאב ןליא-רב תטיסרבינ
 םירוזאב םיבשחמ יזכרמ ומקוי דיתע
 .ץראה לש םיפסונ



 1976 ףרמ ןדזרדב ן> תצעומ -
 בשומ ךרענ ז"ש ץרמב 19---18 םימיב

 תבכרומ הצעומה .1אז> לש  הצעומה

 -ואמה תודוגאה 34 ךותמ םירבח 17-מ

 רמ א"ליא אישנ םהיניבו 1912-ב תודג

 .ןויבח בד

 1977 וקו; סרגנוק
 -ל "ארוק לוק,ה םסרפתה ולא םימיב

 דב ךרעייש סרגנוקה תארקל םירמאמ

 .הדנק וטנורוטב 1977 טסוגואב 2

 -שי לש ההובג תונעיהל תדחוימ היינפ

 רחא םוקמב תאבומ ,סרגנוקב םילאר

 -ב ופתתשי ,רעושמה יפל .תעה-בתכב

 היהת סנכה תרגסמב .שיא 5,000-כ סנכ

 ויהיו ,ר"ממ 3,000 הפקיהש הכורעת םג

 ועבקג םושירה ימד .םינתיב 300-כ הב

 היהי םדקומ םושירשכ ,רלוד 145 ידכל

 רלוד 110 וא רלוד 125 -- רתוי ךומנ -

 םירמאמ דצב .דעומל םאתהב ,ףתתשמל

 ,תינכותה תדעו ידי לע ורחבייש םישגומ

 .תונמזומ תואצרה 25-כ סנכב ויהי

 תתנסדאפס 7

 ימלוע סנכ םג םייקתי סרגנוקה םע דחי

 דמ םנמא .האופרב בשחמב שומישה לע

 ותינכות ךא ,יללכה 19%: סנכב בלוש

 ,םידחוימ ויהי םושירה-ימד םגו ,תדרפנ

 לוק, .ףתתשמל רלוד 155 לש הבוגב

 "נהל .דרפנב םסרופ םירמאמל "ארוק

 -רשי תומש .ובבעוה ג/801אש0 תלה

 יחטשב בשחמ ימושייב םיקסועה םילא

 .םינוש האופר

 חש לש יאפוריא סנכ

 בורקה עז סנכש הדבועה רואל

 םהינש (1978) ןירחא אבהו (1977)

 יז" יי'ע ךרעיי ,הפוריאל ץוחמ וכרעיי

 .1979-ב דבכנ ףקיה לעב יאפוריא סנכ

 םיפוגה םע םואית רחאל עבקנ דעומה

 -יקמה ,₪01 לשמל) םינושה םיאפוריאה

 ,הינטירבב תוימואלה תודוגאה תא הפ

 -והו תיברעמה :הינמרג ,הילטיא ,תפרצ

 .1978-ב םהיסנכ תא םיכרועה ,(דנל

 תימואלניבה הדעווה

 יקה110ת 66010

 -סנ רבחכ הרכוה וז תימואלניב הדעו
 הנייהת ,ךכיפל ,היתולועפו ,ןתזפ לש חפ
 ,ללכב 1915 תולועפב .דיתעב תובלושמ
 חזק לש תוימואלה תודוגאה תולועפבו
 |. דב יתנש סנכ תמייקמ הדעווה .טרפב

 ו... תועידל |
 רמ לע ."2ג06זח ת6608ה1110ת" אשונ

 ןיב רשקה ןיצקכ שמשל לטוה ןויבח

 תרוצ תא בצעלו וז הדעוו 101 תצעומ

 שדחה חפסנה רבחה ןיב הלועפה ףותיש

 -סנ רבח השעמל איה הדעווה .הצעומהו

 -ה םירבחה דצב 101 לש ןושאר חפ

 347מ תוימואלה תודוגאה םהש םיליגר

 - .תוגידמ

 766 תרושקתל הדעווה

 תא תמייקמ '166 תרושקתל הדעווה

 דצב ,הילרטסואב הלש בורקה סנכה

 םינותנ תרושקת אשונב הדעווה תבישי

 לש תרוסמה חורב אוה הז סנכ .החותיפו
 תוימואל תודוגא םע תופתושב םיסנכ
 706 תדעו .הדעווה תובישיל דומצב
 ₪שאמ560 תנמזה יפל ח"וד המילשה

 -תנ .תוימואלניב תרושקת תותשר לע
 ןזופ ר"ד -- הדעוול שדח ר"וי הנמ
 רפקנא ר"ד םוקמב ,תפרצמ (שסונלות)
 .ב"הראמ (1068ת6ת)

 762 תונכת תופשל הדעו

 'פורפ -- וז הדעוול שדח ר"'וי הנמתה
 -וקמב ,תיברעמה הינמרגמ (281) לואפ
 .ב"הראמ (5%66]) ליטס רמ לש ומ

 תארוהל הדעו
 7103 בשחמה ידומיל

 קרפה לע םידמוע הדובע יסנכ השולש
 -ב לפטי ןושארה :19777ו 1976 תנשל

 -ב קגשה ;ףקיה תובר עדימ תוכרעמ

 .-ן 081-ב ישילשהו ,תיעוצקמה הרשכה

 .םינטקו םילודג םיבשחמ

 תוכרעמל הדעווה

 708 היצמרופניא

 | "סמב היתולועפ תא תחתפמ הדעווה

 לע תחאה -- הדובע תוצובק יתש תרג

 -צמרופניא תוכרעמ לש הכרעהו בוציע

 = ןיב ןילמוג יסחי לע -- היינשהו הי

 < חדמ 15 .ןוגראהו היצמרופניא תוכרעמ

 < הז הדעוול ןהיגיצנ תא רבכ ונימ תונ
 .לארשימ גיצנ הדעוול ףרטצי בורקב

 םיבשחמל הדעווה

 69 הרבחו

 הצעומה י"ע תימשר הרשוא הדעווה

 הז אשונב ןתינש תוכמסה-בתכל םאתהב

 ומייוק .1815 לש תיללכה הפיסאה יי'ע

 .הדעווה תנווכבו ,תודחא תובישי רבכ

 השבוג םרטב הדובע תוצובק םיקהל

 "ו בחר אוה אשונה .תקייודמה ןתרגסמ

 -חא תוינרט תוצובק לע תוכלשה ול שי

 . .1חז< לש תור

 םיושקל הדעווה

 זס, םיימואלניב

 |, דגמ םיכרענ יכ היצמרופניא הרסמנ

 (20₪8185) סאלגאד 'פורפ תועצמאב םיע

 -יעל תיתלשממניבה הצעומה) 1064 םע

 ,הלילכהל המגמב (יטמוטוא םיגותנ דוב

 .תארקל 171 תרגסמב ,המיאתמ הרוצב

 ןח; לש הבורקה תיללכה הפיסאה

 < ..םיעגמה תואצות לע ןובשחו ןיד רסמיי

 "בשוח השעמ,ל רמוח תשגה

 תועדומ ללוכ) תרחא תוכתכתה .םיקתוע ינשב (ןמציו ןוכמ ,לקנרפ
 .א"ליא תוריכזמל חולשל שי ,(םיינוגרא םיניינעו

 םע הביתכ תנוכמב םיספדומ תויהל םיכירצ הבתכו רמאמ לכ
 "אלל החצ תירכע לע דיפקהל שי .םיבחר םיילושו םילופכ םיהוור

7 
 יןע
' 

 לול

6\ 

 יד דל ל

 6  םלועה ןמ א'נע תועידי רורצ

 הטינומ ףסוי תאמ

 ינקירמאה סרגנוקה יריצ
 םיבשתחמב שמתשהל םיבומ

 -חמל רתויו רתוי םיקקזנ ב"הראב םירחבנה תיב יריצ
 -וחמכ םהידיקפת עוציבל םהל שורדה עדימה תיילדל םיבש
 םויכ .םהירחוב םע םיבתכמה תפילח סמוע תלקהל ןכו םיקק
 םירזענ ,31% םהש ,435 לש ללוכ ךס ךותמ םיריצ 5
 רלוד 1,000 דע דעייל םיריצל רתומ .יהשלכ הרוצב םיבשחמב
 .בשחמ ןמז וא בשחמ דויצ תריכשל םתבוצק ךותמ שדוחל
 רובע שדוחל רלוד 100 ןיב הענ םיריצה לש לעופב האצוהה
 תיב לש עדימה זכרמ םע ריצה דרשמ תא רשקמה גצמ
 -ושקה םיפוסמ תריכשל שדוחל רלוד 1,000 ןיבו םיקקוחמה
 ירחוב לע םינותנ יצבק םינסחאמה ןמז-ףותיש יתורישל םיר
 .םיריצה םיגציימ םתוא תוזוחמה

 ספ ממאד,צ, 6

 םיריעז םיבשחמב שומישב הילע
 ב"הראב ילרדפה לשמימב

 ריהמה לודיגה תא טילבמ ב"הראב יללכה בשחה ח"'וד
 -חמ לש רפסמה .ילרדפה לשמימב םיריעז םיבשחמ תשיכרב

 -ל 1967 ינויב 3,700-מ הלע לשמימב םילדגה לכמ םיבש

 םיבשחמה לש םקלח הלע הפוקת התואבו ,1975 ינויב 8,600 "

 םיריעזה םיבשחמה ושמיש הליחת .55%-ל 26%-מ םיריעזה

 תרקב ,יעדמ םינותנ דוביע ןוגכ ,דבלב תוילוגס תורטמ
 הנורחאל ךא .םינותנ תרבעהל בוליש"דויצו רוציי יכילהת
 -חמב בחרנ שומיש הפוצ ח"ודהו םישומישה ןווגימ בחרתמ

 -יעל ןכו םתכירעלו םיילהנימ םינותנ תטילקל םיריעז םיבש
 םיסנכומה םילולכישב בשחתהב תאזו יללכ םינותנ דוב |

 .תוחוקלה ידיב ןויסנהו עדיה לודיג רואלו םיריעזה םיבשחמב

 -ילהת ןוכימ רשפאמ םיריעז םיבשחמ לש לוזה ריחמה.

 םג .םנכמל יאדכ היה אל םילודג רתוי םיבשחמבש םיכ

 םיריעזה םיבשחמה םישמשמ םילודג םיבשחמ תמלשהל

 תולע תא םיליזומ םיריעזה םיבשחמה : הלדגו תכלוה הדימב

 םיבשחמה תא םיררחשמו תרושקיתה וא/ו םינותנה דוביע

 -תמ םילודגה םיבשחמה .תיסחי םיטושפ םידיקפתמ םילודגה =

 ןורכז ,תמכחותמ הקיגול םישרודה םידיקפתל: וז הרוצב םינפ

 .תובכרומ הלעפה תוכרעמו קנע
 טספ שממא1,צ, 6

 הייוגש הנכות לע תועיבת ירקמל חוטיב

 ןמצע חטבל הילגנאב תוריש תוכשל רבעב וצר רשאכ

 %  סלועה ןמ א'"נע תועידי רורצ

 םינותנ דוביע יחנומל ןולימב רזעיהל ןילמומ ךכ םשל .יזעול לילב

 ְ .א"ליא תאצוהכ 1975 (יערא תרודהמ)

 ריינ וא ןבל רינ לע רוחש שוטכ םיירוקמ םיטוטרש שיגהל שי
 .דרפנב שיגהל שי .ןבל קירבמ ריינ לע םיירוקמ םומולוצ ; טוטרש

 -ויצה תא רפסמל שי ןכ .רויצ לכל דחא לילמת ,םילילמת תמישר
 .טפכטב רויצ לכ סוקימ ןייצלו םיר

 ןיב הילא הלשנש רמוה ריזחהל תכייהתמ תכרעמה ןיא
 | .רוא האר אלש ןיבו םפדוהש

 ,םייוקל תוכרעמ ןונכת וא הנכות לש עקר לע תועיבת ינפב ,

 רסוח ללגב רתויב םיהובג חוטיב ימד םלשל תוכשלה וצלאנ

 .הז םוחתב חוטיבה תורבח לש ןויסנה
 -גנאב תורישה תוכשל דוגיא ןיב םכסה םתחנ הנורחאל =

 חוטיבה ריחמ לזוי ויפל ,סדיולל חוטיבה תרבח ןיבל היל

 .רכינ ןפואב
 חיטבמ אוה .רחא םוחתב םג ליעפ תורישה תוכשל דוגיא :

 -חת ךשמה דוגיאל תוכיישה הנכותה תורבח לש תוחוקלל

 תוליעפמ הנכותה תרבח תשירפ לש הרקמל הנכותה תקוז

 תורבח םעטמ השרומכ דוגיאה רמוש ךכ םשל  .תירחסמ

 אוהו הנכותה לש דודיקה תונוילגו םאה יצבק תא ,הנכו

 1976 ילוי --- "'בשו

 נע תועידי רורצ

 שפאל תנמ לע ךרוצה תעשב תוחוקלה ידיל םרסמל ךמסומ

 5 :.תוכרעמה תקוזחת לש רידס ךשמה םהל
 0 שתא6 םשאסשמה 6

 םיריעז םיבשחמל ''סאבאדא,, תכרעמ חותיפ

 סופיטמ םינותנ ירגאמ לוהינל תכרעמ איה "סאבאדא,,

 -ותג ירגאמ לוהינל תוכרעמה םע תינמנ איהו "ךופה ץבוק,,

 -שהל היה ןתינ הכ דע .תרכינ תירחסמ החלצהל וכוש םינ

 ךא ,מ.ב.י תרצותמ םיבשחמ לע קר "סאבאדא,ב שמת
 .ריעז בשחמל םג המיאתהל תכרעמה ינרצי וטילחה הנורחאל
 ךא ,ריעזה בשחמה גוס לע םינרצייה וטילחה םרט הכ דע
 תפשל בוט רדהמ ורובע םייקש בשחמב קר רוחבל םתנווכב
 .לובוקה

 60 דמה טשממאנא,צ, 6

 (אסס) ילגנאה ימואלה םיבשהמה זכרמ
 םישדח םינכרצל רזוע

 ומיקה ימואלה םיבשחמה זכרמ םעטמ ליעפ דודיעב
 -טמש הדובע תצובק הילגנאב םיבשחמה יניישעת הנורחאל
 תשיכר לע םיבשוחה םישדח םישמתשמל ץעיילו רוזעל התר
 השיגה יכרד לע ךירדת תעכ הניכמ הצובקה .םיבשחמ
 רקיעב םידעוימה ןויע ימי ןגראל תדמוע איהו בשחמ תשיכרל
 איה תוליעפה תרטמ .הריעזה היישעתה לש םיברה םילעפמל
 .חוכב םישמתשמה דצמ יוקל יתליחת ןונכת עונמל

 00 יטתא6ט ₪0 6

 (68 דומעב .ךשמה)

 לש הקיטיפל ןוכמב לעפומה ''22 קסנימ,, יטייבוסה בשחמה

 ְי .הבקסומב תוהובג תויגרנא

- 



 ו975 םיבשחמו

 אובמ

 םירקסל ךשמהב אב 1975 םיינורטקלאה םיבשחמה רקס |
 .1967-ב.לתה ,הגש ידמ םיכרענה ,הז אשונב

 תבצמ לע םיירקיע םינותנ לבקל איה רקסה תרטמ 2

 רכשו םיקסעומה ,בשחמל הדובעה תועש לע ,ץראב םיבשחמה <

 .םיבשחמה רפסמ לש תיזחת תכירע ןכו תואצוהה ,הדובעה

 דוביע לע תואצוהה אשונ הנושארל רקחנ 1975 רקסב

 .םיפוסמ לע ףסונ רקס ךרענ ןכו ,ןהיגוסל יטמוטוא םינותנ

 ,ןוחטיבה תכרעמ לש םיבשחמה תא ללוכ וניא רקסה

 .הלש תבה תורבחו תיריוואה היישעתה ,ש"יעת

 ןקות תומדוק םינשב זוחמו רוטקס ,ףנעל םיבשחמה גוויס

 .הלבקתנש תנכדועמ היצמרופניא ךמס לע

 הכשלב ,םיתורישלו םינפ רחסל רודמה י"ע ךרענ רקסה
 ןונכתל דוגיא,ה לש ותנמזה יפל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
 ילארשיה דוגיא,ה םע הלועפ ףותישבו (ם'תליא) "'רקחמלו
 םילעפמהו תודסומה םעו (א"ליא) "היצמרופניא דוביעל
 .יטמוטוא םינותנ דוביעב םיקסועה

 םייוקיע םסיאצמימ

 םיינורטקלא םיבשחמ =

 םיינורטקלא םיבשחמ 443 ץראב םינקתומ ויה 1975 יאמב-

 ,ש"עת ,ןוחטיבה תכרעמב םינקתומש םיבשחמ ללוכ אל)
 ,םיריעז 304 םהמ (הלש תבה תורבחו תיריוואה היישעתה -

 ו םיבשחמ רפסמ -- .א חול

 לכה ךס -- םיבשחמ

 תמועל לודיגה |
 תמדוק הנש

 םתושרבש םילעפמ =
 לכה ךס == בשחמ |

 תמועל לודיגה
 תמדוק הנש

 : % .חלה .םילודגה םיבשחמב לודיגה רשאכ ,3 וס תמועל 2974 ףוסב 16% לש ו לח - 4" רפ

 תאז ,םיבשחמ 489 ,1975 ףוסב םינקתומ ויהי תיזחתה יפלו
 359-לו 1974 ףוסב ץראב ולעפש םיבשחמ 416-ל האוושהב

 : .1973 ףוסב םיבשחמ

 (א) בשחמ םתושרבש םילטפמ

15 

 תיזחת
 ףוסל
 (ב) הנשה

--777-- 

50 43 229 176 1 

53 35 6 

107 86 

29 22 2 

 לדוג יפל ,םיבשחמ

 | וחמטמל םיישדוחה הקוזחתהו תוריכשה ימד יפ לע ןייפאל רשפא םיבשחמה לדוג תא

 .(ןלהל

 לדוג יפל ,םיבשחמ -- .ב חול

 בשחמ לדוג
 7 (רבמצדל הקוזחתו תוריכש ימד יפל)

| 
| 

 5 לכה ךס

 2 (הלעמו רלוד 18,000-מ) םילודג

 3 (רלוד 7,000 -- 17,999) םיינוניב

 2 (רלוד 2,000 -- 6999) םינטק

 5 (רלוד 2,000-מ תוחפ) םיריעז

 3 (א) ימצע חותיפמ םיבשחמ

 .ל"נה תוצובקה יפל םגווסל ןתינ אל (א)

 זוחמו רוטקס ,ילכלכ ףנע יפל םיבשחמ

 -יפ תודסומו םיירחסמ םיקנבב יכ םיארמ רקסה יאצמימ
 -ורטקלא םיבשחמ 101 -- 1974 ףוסב םינקתומ ויה םייסננ
 םיבשחמ 71 -- היישעת ילעפמב ; (םיריעז 86 םהמ) םיינ
 םהמ) םיבשחמ 59 -- ךוניח תודסומב ; (םיריעז 50 םהמ)
 םהמ) םיבשחמ 50 -- תויקסע תוריש תוכשלבו (םיריעז 4
 .(םיריעז 190

 ווט קס

 -ורטקלא םיבשחמ 213 יטרפה רוטקסב ויה 1974 ףוסב .

 78 םהמ) 122 ירוביצה רוטקסב ; (םיריעז 147 םהמ) םיינ

 דיעז 55 םהמ) םיבשחמ 81 יתורדתסהה רוטקסבו ; (םיריעז

 .(םיר

 זוהה מ

 -לת תוזוחמב םיבשחמ 0 םינקתומ ויה 1974 ףוסב

 71-ו ,םורדהו םילשורי תוזוחמב םיבשחמ 85 ;זכרמהו ביבא

 .ןופצהו הפיח תוזוהחמב םיבשחמ

 , בשחמה תדובע ןמז

 .-חמב :שדוחל הדובעה תועש עצוממ היה 1974 תנשב

 עצוממב תועש 455 תמועל ,תועש 426 -- םילודגה םיבש

 תמועל) תועש :424 -- םיינוניב םיבשחמב ;1973-ב שדוחל

 , "ועל) תועש 299 -- םינטק םיבשחמב ; 73 ב תועש 5

 תועש 250 -- םיריעז םיבשחמבו ; (1973- ב תועש 320 תמ

 .(1973-ב תועש 225 תמועל)

 לש םיחנומב בשחמה תדובע תדידמב תולבגימ תומייק

 .םקלחב םינדמוא םה םינותנה ןכלו ,תוירדנלק תועש

 1976 ילוו -- "'בשוח השעמ = =

 ן
 1974 | 1973 | 1972 | גפדנ | 00 | 1969 | 8

 יפל 1974 ךשמב םיבשחמה לש הדובעה תועש תוגלפתה
 רוביעב ולעפ ץראב םיבשחמהמ 27% יכ הארמ ,םושיי
 תועשמ 5% דע ולעפ םיבשחמהמ 8%  רשאכ תורוכשמ
 5% ןיב ולעפ םיבשחמהמ 11% ;  תורוכשמ ל םתדובע
 "המ 20% לעמ ולעפ םיבשחמהמ 9%7ו ,תועשהמ 20%-ל
 .תועש

 "ובשח תלהנה :ןוגכ) םייביצקתו םייאקנב םירוביע לע
 ריחמתי ,םייביצקת םילוהינ ,םייאקנב םידוביע ,תיללכ תונ
 רשאכ ,םיבשחמהמ 68% ולעפ ,(תורוכשמ דוביעל טרפ ,'וכו
 ןיב ולעפ 8%  ;תועשהמ 5% דע ולעפ םיבשחמהמ %
 .תועשהמ 20%7ל לעמ ולעפ 56%7ו ,תועשהמ 20%-ל %

 לוהינ ,םדא חוכ לוהינ :ןוגכ) םיילהנימ םידוביע לע
 ולעפ ('וכו קוויש-תוטלחה תלבקלו לוהינל םיחוויד ,יאלמ
 5% דע ולעפ םיבשחמהמ 5% רשאכ ,םיבשחמהמ %
 / 20%-ל 5% ןיב ולעפ םיבשחמהמ 10% ;םתדובע תועשמ
 .תועשהמ 20% לעמ ולעפ םיבשחמהמ 21%7ו ,תועשהמ

 הדובע רכשו הקוסעת

  וקסעוה ינורטקלא בשחמ םתושרבש םילעפמה 252-ב ||
 -הרושק םתדובעש םייעוצקמ םידבוע 2,600-כ 1974 ףוסב
 במטפסב םייעוצקמ םידבוע 2,050 תמועל) בשחמל תורישי
 ודיחי ילהנמכ 13%  ורדגוה ל"גה םידבועה ןיבמ ; (3
 וכרעמ יחתנמכ 18%  ;ןונכת תותווצ ישארו היצמוטוא
  "פמכ 357 ,םיתנכתמ 34% ;םייעדמ םידבועו םיננכתמ
 ,םיפוסמ יליעפמו םיבשחמ יליע

 דוע ל"'גה םילעפמב וקסעוה הלא םידבועל ףסונב
 'פמ ,תוינבקנ) בשחמל הרושק םתדובעש םירחא םידבוע
 דויצ יליעפמו הרקב ידבוע ,םימאתמ ,ילגויצנבנוק דויצ
 כה ךסב .(יותיע לדיקפ ,בשחמ ינרפס ,בשחמ יאנכט
 םילעפמב בשחמל םירושקה םידבועה רפסמ



 םכתסה קסעומל עצוממב וטורב תרוכשמו הדובעה רכש .
 (םיימעפ-דח םימולשתו תוולינ תואצוה ללוכ) 1974 רבמצדב

 םימולשתהו תוולינה תואצוהה תווהמ 27% הזמ י"ל 2,887-ב =
 % .םיימעפ-דחה

 םימולשתו תוולנ תואצוה אלל תרוכשמַו הדובע רכש
 -עומל עצומינב י"ל 2,116 -- 1974 רבמצדב היה םיימעפ-דח
 .1973 רבמטפסב י"ל 1,500-ל האוושהב ,קס

 םינותנ דוביעל תואצוה

 -וא םינותנ דוביע לע תואצוהה ונכתסה 1974 רבמצדב
 םימייקה תורישה תוכשלו םילעפמה ,תודסומה לכ לש יטמוט
 34.2-ב ינורטקלא בשחמ ןקתומ היה םהב רקסה תייסולכואב
 ; תרוכשמו הדובע רכש לע תואצוה 43% הזמ ,י"ל ןוילימ
 סמו סכמ ללוכ) דויצה רובע הקוזחתו תוריכש ימד %
 -כות תיינקו תריכח :ןוגכ) תורחא תואצוה 17%"ו ; (היינק
 יסיטרכ ,ריינ ,הספדה ,בוקינ ,הנכות תודובע ,בשחמ תוינ
 .('רוכו םייטנגמ םיטרס ,בוקינ

 םיפוסמ

 -חמ 25-ל םיפוסמ 360-כ םירבוחמ ויה 1974 רבמצדב
 תכרעמ לש םיבשחמל םירבוחמה םיפוסמ ללוכ אל) םיבש
 (הלש תבה תורבחו תיריוואה היישעתה ,ש"עת ,ןוחטיבה
 קלחכ םירטנירפלטו סקלט ירישכמ 58 דוע ושמיש ךכל ףסונ
 .םיפוסמכ םנמזמ

 -וחמ וה םהילאש םיבשחמה לדוג יפל םיפוסמה תקולח
 -וחמ ויה (םיימוקמ 148 םהמ) םיפוסמ 268 יכ הארמ םירב
 (םיימוקמ 58 םהמ) םיפוסמ 61 ;םילודג םיבשחמ 16-ל םירב
 -וקמ םלוכ) םיפוסמ 297ו ;םינטק םיבשחמ 4-ל םירבוחמ
 .םיריעז םיבשחמ 5-ל םירבוחמ ויה (םיימ

 166) ךוניח יתוריש :םיפנעב םינקתומ םיפוסמה בור
 יתוריש ; (םיפוסמ 65) םייתלשממ להנימ יתוריש ; (םיפוסמ
 .(םיפוסמ 27) תואירב יתוריש ףנעבו ; (םיפוסמ 45) עדמ

 םיפוסמ 240 םינקתומ יטרפה רוטקסה לש םילעפמב
 יתלשממה רוטקסבו (םינקתומה םיפוסמה ךסמ 67% םהש)
 .(27%) םיפוסמ 8

 -לת זוחמב םינקתומ (םיפוסמ 139) םיפוסמהמ %
 -ורי זוחמב 7-16%ו הפיח זוחמב (םיפוסמ 92) 26% ;ביבא
 .(םיפוסמ 57) םילש

 -סה םיפוסמה רובע 74 רבמצדב ומלושש תוריכשה ימד
 .י"ל ףלא 370-כב ומכת

 4 של

 16 תובא
 ה
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 היצנגילטניא תונורקע תשחמהל 5291 י'ע הנבינש טמוטוא

 .םיינורטקלא םינשייחו היטוולט תמלצמ ןקתימל .תיתוכאלמ

 .טובורה חומכ שמשמה בשחמ תארוהל תווצמ ןקתימה

 500 דע היה םיפוסמ 168 לש השעמל רודישה בצק
 -ל 500 ןיב היה םיפוסמ 73 לש ;(2806) הינשל תויבוס
 םיפוסמ 6 לשו 5,000-ל 2,500 ןיב םיפוסמ 111 לש ;0
 .הינשל תויביס 5,000 לעמ רודישה בצק היה

 תועצמאב םירבוחמה םיפוסמה לש השעמל רודישה בצק
 הלא םיפוסמ לש רודישה תלוכימ 81% הווהמ בשחמל םדומ
 .ןלהל חול האר --

 ילמיסכמה רודישה בצקמ זוחאכ ,בשחמל םדומ תועצמאב םירבוחמה םיפופמה לש השעמל רודישה בצק -- .ג חול

 רבוחמ אוה וילאש בשחמה ןמ ףוסמה קחרמ יפל ,ירשפאה

 םדומ תועצמאב םירבוחמה םיפוסמ
 (מ"ק) בשחמה ןמ ףוסמה קחרמ

 לכה ךס
 50 לעמ | 10-00 | 10 דע ימוקמ

 יי וו

 (28ט6 הינשל תויביפ) השעמל רודישה בצק
 ירשפאה ילמיסכמה רודישה בצקמ זוחאכ
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 1976 ילוי -- ''בשוח השעמ,,

 ...רידי גטניהב ידייזנ ודיזנ |

 ל

 !8וז 5 1920 טיבינא
 ימואלניבה ןיטינומה תלעב תילארשיה םיבשחמה תרבח טיבלא :

 םיפוסמל שדח רוד ,תויורשפא ברו ללכושמ ףוסמ ךתושרל הדימעמ ן

 .ב"הראב רקיעבו ולוכ םלועב םירכמנה ,לארשי תרצותמ

 תישישסב הרוצת - תויצינוא

 * 00 .ךזצ 60הו81ו6!0 .

 + סזחוה(ווהח. ד8מט|8זוסה 2701668 - | * 24080 (2ה0(8790ז5 סח 12 [ה6ה 507600

 46 / 6ח0וו5ה 6 כטה| 1 3חַחטּפס) 1/1006 016760 8/06/1706 * 

 *128 (חהז8010ז5. *59 - 06 6ץ00ז0 .

 *15 !הסה 50ז60ח . * קזוח(סז/ 028550006 7306 6

 98 - 06 קט * 35 232/2070 |00 |ח(671866 .

 ₪| 87- 5 1920 גצמ תונוכתו תויורשפא לש בחרה ןווגמה

 .וגוסמ בוטה רצומל ותוא םישוע ,ךומנה וריחמ םע דחי

| 
| 
 ו
 ו

 לש תוריכמה 'חמב םיטרפ

 ששר זנב םיבועהזנ טיבלדא

 % 047514211 לט ,5590 ד.ת ,עדמ תוישעת זכרמ ,הפיח

 9[ו סש
 ןגנ גומ יזנואניב תוכיא רצו ךב העיצמה הדבהה

 1976 ילוי -- יבשות השעמ,,

= 
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 ןוילעה לילגב א''גע זכרמ

 הכרדהל תיצוביק-ןיבה "בשח,, תרבח
 -ה העונתה תירב דיל תלעופה ,תילכלכ
 זכרמ לירפא שדוחב הליעפה ,תיצוביק

 ךכ לע .ןוילעה לילגב יטמוטוא םינותנ 3
 ,"בשח,, להנמ ,טימשדלוג בקעי ר"ד ורסמ
 .הלהנהה ירבחו

 תירקב םקוה זכרמה יכ ורסמ םירבודה
 -ה חותיפ, תרבח ןיב תופתושכ ,הנומש
 ."בשח,,ו 'לילג

 -צמאב רבוחמ הנומש תירקב זכרמה
 -רב תטיסרבינוא לש בשחמל ףוסמ תוע
 -מ זכרמה ."בשח, תדבוע ותאש ,ןליא <

 -פמה לש םינותנה דוביע תא םויכ עצב
 המכ לשו ןוילעה לילגב םיירוזיאה םילע
 בורקב .רוזיאה יקשמב היישעת ילעפמ
 -שחה תלהנה תכרעמ תא זכרמה ליעפי
 .רוזיאב םיצוביק 25 לש תונוב

 -ב הדסונ "בשח,ש ורסמ םירבודה
 -חמ הלו תיצוביקה העונתה י"'ע 1

 ,תואנובשח ,םיעוציב רקח ,הלכלכל תוקל |
 .יטמוטוא םינותנ דוביעו תוכרעמ חותינ
 -ורישה ףקיהו םידבוע 75 הקיסעמ איה
 י"ל ןוילימ 6.5-ב ה"לשתב םכתסה םית

 םיצוביקה תא בלשל הדיחיה תרטמ
 ,תובשחוממ תוכרעמב תובשייתהה תאו
 .קושב לבוקמהמ םיכומנ תוריש יריחמב

 -ותנה דוביעש אוה "בשח,,ב דחוימה
 ףוסמ תועצמאב עצובמ יטמוטואה םינ
 -רב תטיסרבינוא) םיבשחמ ינשל רוטקה
 ,(ידרשמ ןוכימל זכרמ) מ"למו  (ןליא
 .םילשוריב תיתלשממ הרבח

 ת"וסמב עדימ תכרעמ

 -ַפָמ לע םינותג לש תבשחוממ תכרעמ
 תא שמשת רשא ,ץראב היישעתה ילע
 -שה  חותינב היישעתהו רחסמה דרשמ
 -מנ -- םילעפמה ןומימו תואוולה ,תועק
 ידיב ןונכת לש םינושאר םיבלשב תאצ

 -לו ןונכתל דוגיאה ,"םתליא,, לש תווצ |
 .היישעתהו רחסמה דרשמ רובע ,רקחמ

 םג רשפאת ילכלכה עדימה תכרעמ =
 לש הרורב הנומתו יפנע עדימ לבקל

 לאיצנטופו רוצייה תויומכ ,רוצייה ימרוג
 הז עדימ .םיפנעו םילעפמ לש רוצייה =

 -רחס ךרעמב םייוצמה םינותנב בלושי
 תויומכ לע ,ידרשמ ןוכימל זכרמב ץוח

 -עמה .םייוסמ רצומ לש אוציהו .אוביה
 םיינזאמ םינותנ תלבקל םג שמשת תכר
 -ה דרשמלש תעב ,םילעפמ לש .םייפסכו
 .העקשהל השקב שגות היישעתהו רחסמ
 לע םינותגב הז עדימ בלשל היהי ןתינ
 -פמה רציימש רצומה לע סכמה יפירעת
 -ה עיפשמ הדימ וזיאב קודבל ידכ ,לע
 .הרחתמ אובי לע סכמ

 וכראי התמקהו עדימה תכרעמ ןונכת
 ירקיעה ןונכתה ךלהמב ךא ,םינש 3-כ
 ד-תת םהש םייניב-ידעי םג םיעצבתמ
 -תכרעמ תננכותמ :המגודל .םיטקייורפ
 -עמ תינבגו ,חותיפ-תואוולה לע הרקבל
 עיבצתש םייטסיטטס םידוביע לש תכר
 -ה תארקל היישעתה תוכרעיה יכרד לע
 לש תובושת .ףתושמה קושה םע םכסה
 תא קודבל ידכ ודבועי םילעפמ 1000-כ
 -שהו ףתושמה קושל אוציה תויורשפא
 -קל עייסי רקחמה .הרחתמה אוביה תעפ
 -ל היישעתה ילעפמ תושיגר תא עוב
 .םהלש אוציה לאיצנטופ תאו ,הפישח

 לש ןוימה רדחל בשחמ
 י'םי'במר,, ח''יב

 לש בשחמל רבוחמה ,ינורטקלא ףוסמ
 -כ שמשמהו םילשוריב תואירבה דרשו
 רדחב הנורחאב ןקתוה יאופר ןויכרא
 .הפיחב ם"'במר,, םילוחה תיב לש ןוימה

 -ה אוה הפיחב םילוחה תיבב ףוסמה
 תעדב .ץראב םילוח תיבבי וגוסמ ןושאר
 םימוד םיפוסמ ןיקתהל תואירבה דרשמ
 -ה תא לעייל ידכ ,םירחא םילוח יתבב
 -לְו םינושה האופרה תודסומ ןיב רשק
 .יאופרה תורישה תא רפש

 -פא הפיחב ןקתוהש ףוסמה תועצמאב
 -שואש םילוח לע יאופר עדימ לבקל רש

 "מ םירחאו םייתלשממ" םילוח יתבב :וזפ

 תוינש ךות לבקתמה ,הז עדימ .1972 תגש

 -חמה תודלות ,תויאופר תונחבא ללוכ

 .דועו זופשיאה ןמז ,הל

 -ה ,םיטפשמה דרשמ תוארוה יפ לע

 אוה ףוסמה תועצמאב לבקתמה עדימ

 .דבלב יאופר שומישל ןתינו יוסח

 תוילארשי תורבח

 ןוטסובב הגוצתב

 -לו םיבשחמל תוילארשי תורבח עבש

 -טקלאה הגוצתב ופתתשי הקינורטקלא
 -זהב תוכזל תווקמ ןהו ןוטסובב תינור
 -ו ב"הראמ חווט-תוכוראו תולודג תונמ
 .תורחא תונידממ

 הרדיס תורציימה ,הלא תורבחמ המכ
 ןויסנ ןהל שי רבכ ,םירצומ לש תנווגמ
 -ש תורבח שי .ב"הרא יקושל הריכמב
 -יצמ ןהו ב"הראב םיפינס תוקיזחמ ףא
 םינתינה ,הריכמה רחאלש םיתוריש תוע
 .םיילארשי םיאנכטו םיסדנהמ ידיב

 -ציש תווקמ הלא הקינורטקלא תורבח
 13-מ תוחפ אל ב"הראב ןהיקסעב וחיל
 םיפלח תורציימה תוילארשיה תורבחה
 וכז רשאו תויאשמו תוינוכמל םינוש
 -ב ןתופתתשה תובקעב ,תובר תונמזהב
 -ןאסב סראמב ךרענש םיפלחה דירי
 : וקסיצנארפ

 י'םיבשחמל אובמ,,

 טילשתמ לחה הבוה

 -ה יכ טילחה תוברתהו ךוניחה דרשמ
 (ז"לשת) האבה םידומילה תנשמ לח
 -ב הבוח עוצקמ םיבשחמל אובמ היהי
 ךכמ האצותכו םייגולונכטה רפסה-יתב

 תועדומ ףירעת
 "בשוחה השעמ.ב

 תוריל 1200 - םידומע ינש

 תוריל 700 - דחא דומע

 תוריל 500 - דומע יצח

 תוריל 300 -- דומע עבר

 הנשב תועדומ 4 םימסרפמל החנה %

 .עע .ע-2--2-9-2-.2-.2--9--97-79-לל%7-9%-%--%יללל%קי%לי%ה-%ה-% ללילה" לליל ל-לה-לקהלרר-לו

 1976 ולוי -- 'בשוח השעמ,,

 שר

 -ל אובמ תודמולה תותיכה רפסמ לדגי
 -ל אובמ דמלג הכ דע .1507ב םיבשחמ
 םינשה 4-בו הריחב עוצקמכ םיבשחמ
 6,000-כ אשונה תא ודמל תונורחאה
 .םידימלת

 החיתפה בשומב ורסמנ הלא םיטרפ
 -ב םיבשחמ,, אשונב יצראה סוניכה לש
 -שוריב רעונ-תירקב םייקתמה "הארוה
 ךוניחה תכרעמ י"ע ךרענ סוניכה .םיל
 -כטל זכרמה ,ךוניחה דרשמב יגולונכטה
 -יעל ילארשיה דוגיאהו תיכוניח היגולונ
 .היצמרופניא דוב

 לע סוניכה יפתתשמל השגוהש הריקסב
 -ה םינשב יכ ,רמאנ ךוניחה דרשמ ידי
 ידומילב הבר תומדקתה הלח תונורחא
 -שא .םיידוסידלעה רפסה-יתבב בשחמה
 40-כ בשחמה ידומיל תא ומייס דקת
 -גב תניחבל ושגינו םינושאר םידימלת
 ידמ לדגי םימייסמה רפסמו אשונב תור
 .הנש

 :ןהכ .ד ':מ.ב.י,, ל''כנמ

 הנומשב .תרגפמ לארשי

 ב"הרא יוחא סינש

 םיבשחמה םוחתב

 םיבשחמב + שומישב תרגפמ לארשי
 -וריא ירחאו םינש 8--6-ב ב"הרא ירחא
 ל"כגנמ רמא -- שולש -- םייתנשב הפ
 .ןהכ .ד רמ ,לארשיב ".מ,ב ל,

 -חמ לע םיאנותעל ןויע םויב ורבדב
 -ה שי לארשיל יכ ,ןהכ. רמ רמא ,םיבש
 תלבקמ איהו רתויב םימדקתמה םיבשחמ
 -ב תורחא תוצרא ומכ 'שדח בשחמ לכ
 רוסחמ ןיא תיתומכ -הניחבמ םג .םלוע
 -ה םלוא .םיבשחמה ףנעב םדא חוכב
 ונחנא וז .הניחבמו .תיתוכיא איה הייעב
 תנווכמ די םג הרסח ,ותעדל .םירגפמ
 -ב שומישל ,ףנעב חותיפה תא ליבותש
 םוכחיתה תמר תעבוק ,ןייצ ,םיבשחמ
 -חמ לוצינב הובגה בלשה .לוצינה לש
 ילוהינ רישכמכ םהב שומיש אוה םיבש
 -וכשמ בושיח לש דבלב ינכט ילככ אלו
 םיליחתמ התע קר וכו םימושיר ,תור
 רישכמכ םיבשחמב שומישח תא שיגרהל
 .רמא -- ילוהינ

 תגשל םיסחייתמה ,םיגורחאה םינותנה
 -ל תימואלה האצוהה יכ ,םיעבוק ,4
 ןוילימ 678-ב םימכתסמ םינותנ דוביע
 םיפטוש םיריחמב 37% לש לודיג י"ל
 םיבשחמה תומכ .תמדוקה .הנשה תמועל
 -דה אוה .35% לש לודיג 530-ל העיגמ
 -שמ ןיא הלא םינותנל יכ ,תאז םע שיג
 -ישכמ םיללכנ םיבשחמה רפסמב .תועמ
 ,תחא הדיחי דחא לכ םינטקו םילודג םיר

 1976 ילוי -- "'בשוח השעמ

 ותלועפ ןיב םוצע שרפה שיש תורמל
 הינשה תמועל דחא לש

 ,תועמשמ ןיא תימואלה האצוהב םג
 -ל הרישי האצוה יהמ ןיחבהל השק יכ
 הכו הכ ןיבש האצוהה יהמו םיבשחמ
 -שחה .תרחא הרוצב התוא םיאיצומ ויה
 תמר ,רומאכ ,תויהל ךירצ ותעדל ,ןוב
 .לוצינה לש םוכחיתה

 תמתרנ .ל.ל,מ תרבח
 הילע תטילקל

 הקיטסיטטסל ןוכמ -- .ל.ל.מ תרבח
 -ה תאירקל המתרג מ"'עב ידרשמ ןוכימו
 -רמ ינש המיקהו הילעה תטילקל דרשמ
 -ה חותיפ תורייעב םינותנ םושירל םיזכ
 .הילע תוטלוק

 חותיפה תרייעב םקוה דחאה זכרמה
 ריעב הינשה וליאו דרע -- תימורדה
 .וכע

 -ל סרוק ל"נה םיזכרמה תמקהל םדק
 םישדוח השולש ךראש תיעוצקמ הבסה

 -ה לש תוקיתו תודבוע י"ע ןגרוא רש
 -ושייל ןהירוגמ םוקמ וקיתעהש הרבח
 -הנמכ םג םויכ תושמשמהו םמצע םיב
 .םיזכרמה תול

 תרצותמ דויצ ןקתוה םושירה יזכרמב
 םקלחש (םיטקסיד) 3742 םגד .מ.ב.י
 -ה רודיש ךרוצל םיפוסמל דיתעב וכפהי
 -ב הרבחה לש בושיחה יזכרמל םינותנ
 .לארשי

 -ו תודבוע הרשע-שמח וטלקנ דרעב
 -בוע הרשע-הנומש וטלקג וכעב וליא
 סרוק תא ורבעש תושדחה תולועה ,תוד
 בחר יתלכשה עקר תולעב ןנה הבסהה
 -ש הדבוע ,םינוש םיישפוח תועוצקמב
 -רמלו ןהל הרשפיאו ןתטילק לע הלקה

 .ת'ילבב הלימה תא ןמזה לכ טלופ בשתמה

 יל הרבחה תינכותב .םימישרמ םיגשיהל
 'תא עיצהל םיזכרמה תא דיתעב ביחרה
 ש םיבשחמ ינקתמל םג טלקה יתוריש
 = תורישה תוכשל תשר לע  םינמנ םניא
 2 .לארשיב הרבחה לש

 ןויצע שוגב ןושאר בשחמ

 שוג ישנא לע חספ אל םיבשחמה ןדיע
 -ל הזוח םתחנ הלא םימיב רשאכ ,ןויצע
 -רבייס,, םינותנ םושירל תכרעמ תשיכר
 ןויצע שוגב רזעלא בשומ ןיב "הטאד
 -יח מ"עב םיבשחמ טיבלא,, תרבח -

 ."ןורלא,, תצובקמ "ה

 -ל יפותיש בשומ אוה רזעלא בשומ
 דזמה לעופה לש תיתיישעת תובשייתה
 .-וע םבורב ,םיאמדקא בשומב םירבח .יחר
 -רבייס,ה תכרעמל ףסונב .ב"הראמ םיל
 -ל יתשורח לעפמ בשומב םקוי "הטאד
 .תיאלקח תלוספ לוצינ

 -לא בשומ ךופהי תכרעמה תבכרה םע
 ?תורישו םינותנ םושירל זכרמל רזע
 "מומ םיאצמג בשומה ירבח ברקב .הנכת
 רשא ,הקינורטקלא יסדנהמו הנכתל םיח
 לשנא .תכרעמה תקזחא תא םמצעב ועצבי
 -ה ומוסרפל ףסונב יכ םיווקמ בשומה
 אוה ןויצע שוג לש יצולחהו ירוטסיה
 -ה היגולונכטה תפמ לע םג תולעל לכוי
 .תמדקתמ

 ,החתופ רשא "הטאד-רבייס,,ה תכרעמ
 "עמ איה ,'טיבלא,, י"ע תקוושמו תרצוימ
 האבה ,םיגותנ םושירל םיפוסמ תבר תכר
 -ל םינותנה תסנכה ךילהת תא לעייל
 "ב ,ראשה ןיב ,אטבתמה רבד -- בשחמ
 .בוקינה יסיטרכ תונוכמ תפלחה

 םימרוג  ולידגה וז תכרעמל תודות
 7ו לארשיב תכרעמב םישמתשמה םינוש
 תא ,דועו חוטיב תורבח ,םיקנבכ םלועב
 -ודג םיבשחמב םהלש טלפ-טלקה תקופת
 ףכינ ןוכסחל איבמה רבד ,40%-כב םיל
 אצמנ תכרעמה זכרמב .בשחמ תועשב
 הצויו חתופ רשא 08-17 בשחמ-ינימה
 ,בשחמל ףסונב .הפיחב ''טיבלא,, תרבחב
 הנכתה תכרעמ תא םג "טיבלא,, החתיפ
 -עמל .תכרעמל םיפוסמ לש םיגוס ינשו
 -עמל רוביחל םינתינ םיפוסמ 40-מ הל
 -ב וא תימוקמ :תחא הנועבו תעב תכר
 .תרושקת ווק תועצמא

 רשפאמ תכרעמה לש דחוימה ןונכתה
 ויכרצ יפל תוינכות ףרצל הב שמתשמל
 -קתב םינותנ ריבעהל ןכו  .םייפיצפסה
 -ישמל ףסונב .םירחא םיבשחמל .תרוש
 -עמב שמתשהל ןתיג םינותנ םושיר תומ
 יעדמ ,הלהנימ םינותנ דוביע ךרוצל תכר
 .יתיישעתו



 בשחמ תרזעב יבבש די
 יבבשה ףנעל בשחמה איבהש הכפהמה
 -רעמ .לארשי לע םג החספ אל םלועב
 תואיבמ בשחמ םע תיתרפס הרקב תוכ
 תוחיכומו דוביעה ןמזב םוצע ןוכסחל
 -ה תיבל .םג רתויב תומלתשמכ ןמצע
 .תוגטק תורדיסלו ןטקה הכאלמ |

 -ש םוסרכב םידבועמה םיבר םיקלחי

 רפסמ ךשמנ תוליגר תונוכמב םדוביע

 .תודחא תוקד ךותב התעמ ודבועי ,תועש

 תרצותמ בשחמ ינימ תכרעמב רבודמה =
 לע תנקתומה הקינורטקלא עונרש לעפמ
 תא תטשפמ תומייק יבבש דוביע תונוכמ
 .דוביעה תא הציאמו םיקלחה תונכת

 אוה םיקלחה דוביעל - שרדנה תונכתה
 -חמב עדי לכ שרוד וגיא ,רתויב טושפ
 תועש םוקמב ,דבלב תוקד חקולו םיבש
 א.6. תוגוכמ לע םיקלח תונכתל ושרדנש
 תינכותה תכירעב רזוע בשחמה .תוליגר
 ,םייוניש תסנכה רשפאמ אוהש ךכ י"'ע
 -ש רחאל 'תינכותב תוטמשהו תופסוה
 שי הליגר תכרעמב .ןלש ןורכזל הסנכיה
 -כותב תועט הלגתמשכ שדח טרס בקנל
 -וה תתל קיפסמ השדחה תכרעמב .תינ
 הרוש קוחמל בשחמל רתויב הטושפ האר
 -ה רמגב ,/וכו תורוש ףיסוהל ,תמייוסמ
 -ועטמ יקנ טרס בשחמה סיפדמ םינוקית
 .רותפכ תציחלב תוי

 לילג הלזועל "הללשעתה שרפ

 הלביק א"נעב םיקסועה תייליהק
 לילג היזועש העידיה תא קופיסב
 -פמ לש םילהנמה תעבשמ דחא היה

 ."היישעתה סרפ;ב הנשה וכזש םילע |
 לגרל קלוח תוריל 12,500 ןב סרפה

 תיללכה הפיסאה לש יתנשה סוניכה '
 .םיניישעתה תודחאתה לש

 תקנעהל םיטפושה רבח יקומינב
 היזוע יבגל רתיה ןיב רמאנ סרפה
 -ל ףרה אלל םחל סרפה ןתח,, :לילג
 -סומב רגאנה ברה עדיה לוצינ ןעמ
 .היישעתב ומושייו ץראב עדמה תוד
 םיקה ,ןוינכטב ותדובע םע דבב דב
 -ש ,ןורלא, םשב תיתיישעת הדבעמ
 -ורטקלאה היישעתה תישאר התיה
 -עתה תבולשתה הקיסעמ םויכ .תינ
 רשא הקינורטקלאה םוחתב תיתייש
 םתרצותו םידבוע 2000-כ ,ולוהינב
 -ועב דבכנ ןיטינומ תלעבכ תלבוקמ
 ."ולוכ םל

 -והינ-יגולונכט ץמאמ םכסמ סרפה
 םיבשחמ טיבלא, לש | ירחסמ-יל
 -ו םיבשחמ אוצייל האיבהש "מ"עב
 הז ץמאמ שארב .םיבשחמ תוכרעמ
 .לילג היזוע דמע

 -ה תיילעב הצרא הלע לילג היזוע
 -כ ןוינכטב ךמסוה ,הינמורמ רעונ
 -ב הקינורטקלא דמל ,למשח סדנהמ
 התואב -- שמיש ןכו תירבה-תוצרא
 הקינורטקלאה תדיחי להנמכ -- תע
 .ןוינכטב הקיסיפל הטלוקפב

 םדקומ בלשב רבכ דמע סדנהמה
 -ופה לע ותדובע לולסמ לש ידמל
 -שיה רקחמב זונגה םוצעה לאיצנט

 לילג היזוע

 יכרוצל םשומיש יאנתב תאזו 9
 .הייש

 -ב טק לפמב העונצ ה
 הנק לעב ףקיהל ''טיבלא,, עיגה הפיח
 םילעפמ שייבל ידכ וב ןיאש הדימ
 -לא,, יסדנהמ .םלועב ןיטינומ ילעב
 -ב םכחותמ בשחמ-ינימ וחתיפ "טיב
 הז ריעז בשחמ ."100 טיבלא, םש
 .םלועב וגוסמ םינושארהמ היה

 םע תופתוש הרצונ אבה בלשב
 םודיקל העייסש "הטאד לורטנוק,
 -ה יתוריש ידי לע רקיעב לעפמה
 ירעש וחתפנשכ .הלש םיבחרנה קוויש
 בשחמ-ינימ "טיבלא,, החתיפ ,קווישה
 לש תונכיתל םאתוהש 17 .רא .ס שדח
 .םילודג םיבשחמ

 -לעפמ לש דחא גג תרוק תחת
 תופתושל וסנכתנ "ןורלא,, רוקמה
 .יא .סא יד .סאו "טניסלא,, ,"טיבלא,,
 םתובלתשה .םהלש תבה תורבח ןכו
 רוצייב םלועבו ץראב ןיטינומ התנק
 -מ םיבשחמ-ינימו תוכרעמ אוצייו
 יקנעב החלצהב םירחתמה םימכחות
 .ימלועה קושה

 תדועת תא לביק םג לילג היזוע
 -ב 1975 תנשל "ןייטצמה ןאוציה,
 -חמ תוכרעמו םיבשחמ אוציי .תוכז
 <: רלוד ןוילימ העשת לש םוכסב םיבש
 ,1973 תמועל םיזוחא תואמ לש לודיג

 ולחהש ל'וחב תוהבח רפסמ תומייק
 תיתרפס הרקב תוכרעמ קווישב ןה ףא
 ,6ת078] 1600716 ןהיניב .תובשחומב

 .דועו תיקלטיאה 68.

 עונרש תרצותמ תכרעמה לש הריחמ
 -ה ריחממ (!)שילשכ אוה הקינורטקלא
 הלוע איה ךכל ףסונבו ,ל"נה תוכרעמ
 .היעוציבמ המכב ל"נה תוכרעמה לע

 -ו ךומנה הריחמ ללגבש ,וז תכרעמ

 -הל בר ןיינע הרצי םילועמה היעוציב

 -ו תויאפוריא תורבח י'ע ל"וחב התצפ

 תרבח לש בושח גשיה איה תוינקירמא
 החתפמ לשו ללכב הקינורטקלא עונרש
 ןלפק סרפ ןתח רבעב זיגח ליג סדנהמה
 חטשב םירחא םימישרמ םיגשיה לעבו
 .היצמוטואוז

 -רשיה תכרעמה לש היתונורתימ דחא
 תכרעמב הב דובעל רשפאש אוה תילא
 ךכ יי'עו (תיווזו סוידר) תירלופ םיריצ
 לש תונורתיה לכ תא הנוכמה תלבקמ
 הל .היהיש ילב בבותסמ הדובע ןחלוש
 םייק וניא הז ןורתי .בבותסמ ןחלוש ללכ
 .תורחא 06 תוכרעמב ונתעידיל

 םג לבקל ןתינ תילארשיה תכרעמב
 לש יאר תנומת שדחמ תונכת לכ אלל
 םיקלחו (ןימיו לאמש) רצוי רבכש קלח
 תמועל לדגומ וא ןטקומ הדימ הנקב
 -תי ןתונ הז רבד .רבעב ורצויש םיקלח
 -כתה .הקיציל םילדומ תנכהב לודג ןור
 קלחה תודימ יפל תושעיהל לוכי תונ
 הלידגמ בשחמל הטושפ הארוהו יפוסה
 -דנה םיזוחא רפסמב לדומה תודימ תא

 תוגהנתהב םירושקה םילוקיש יפל
 י"ע גשומש ןורתי דוע  .קוציה רמוחה
 לש רוציי ץירהל ןתינש אוה הדימה הנק
 איה וז הצרה .ןטקומ הדימ הנקב קלח
 תונמיהמל תודוה זוחא האמב הנמיהמ
 תמייק ןכ .רמוחו ןמז תכסוחו בשחמה
 לא הרזח ונייה 1.0021א06-ל תורשפא
 -וא בותכל ילב תינכותב םייוצר םיקלח
 קלחבשכ -- ךכל תודוה -- שדחמ םת
 םייוסמ טירפ ומצע לע רזוח רצוימה
 עיפוי ןודנה טרפהש קיפסמ םימעפ רפסמ
 -ב ןכ ןיאש המ -- תחא םעפ תינכותב
 .תוילנויצנבנוק א.6. תונוכמ

 *רשיה תכרעמה לש היתולוגסמ דוע
 -יפסו תוגרבה ,תוספילא םוסרכ -- תילא
 .תולר

 .ןלוכ אוה בשחמה םגש ןייצל יואר
 .הקיגורטקלא עונרש לש חותיפ ירפ

 -תמ תילארשי תכרעמב אופיא רבודמ
 . .הריחמב התוחפו היעוציבב הלועה תמדק
 -לוע תורבח י"ע תוקוושמה תוכרעממ
 .תוימ

5 
 תאשסצ לטלטמ ףוסמ
 ,לקשמ לק ,דיינ ףוסמ

 לכל םיכמסמ קיתכ אשינ [
 תשיג חצוחנ וב םוקמ
 .בושיח חכל וא עדימל
 דמצמ ללוכ ףוסמח
 ,תספדמל רוביח ,יטסוקא
 םיות 80 > תורוש 4
 .ןטק ךסמב הרושל

 תיתישעת הרקב ,םינותנ
 ג .םינמז ףותישו ה

 (>0כ\5\ | 0

8 50 
 םיפוסמ 008501 תרדיס |

 תוכרעמל יללכ שומיסל [
 תטילקו םינמז-ףותיש [

 סיות רודיש ,םינותנ
 וא תועדוה ,םידדוב

 .םימלש םיספט [
 רוביחל תויורשפא

 ,םיפרג תגצה ,תספדמ [|
 ןוכדיעו חכירע יעצמ א [4

 .םיללכושמ

 ,חותיפ ,וקחמ

 וחספ 0
 םיפוסמ ₪82 תרדיס
 ,חארותל ,חישעתל
 עיצמ .חותפלו רקחמל
 ,םייפרג חגוצת יעצמא
 ,ךסמה לע סיספט לוחינ
 יכטמלו תוטפדמל רוביח
 תגוצת ,םיפסונ חיזיולט
 .םיעבצ 8-ב תתנכותמ

 - .תרצותמ בשחמה יפוסמ תרדיס לש בחרה ןווגמה
 .תועצומה תויצפואהו תויורשפאה רשוע ,אסספ תרבח
  םיפוסממ .ביצקת לכלו םושי לכל םיאתמ סתא
 י'םישפטי'

 וושקת יבשחמ ,םינותנ דובע תודיחי םכותב

 .דועו ו יננוכ ,םיריעז

- 



 (9 רומעמ ךשמה)

 תדדועמ תיברעמה הינמרג

 םיבשחמה תיישעת תא

 םוכס תופוצר םינש עברא ךות עיקשת תיברעמה הינמרג
 ,הלש םיבשחמה תיישעתב םיקרמ ינוילימ 1,250 לש ללוכ
 -חמה תיישעת חותיפל תישילשה תינכותהמ ררבתמש יפכ
 עיתפמ .תואבה םינשה עברא רובע התע הז המסרופש םיבש
 םהל ,םינטק םיבשחמ לש םרוציי לע םשומה שגדה תינכותב
 תומדוקה תוינכותה יתשבש דועב ,םוכסה תיצחמכ תדעוימ
 .םיינוניב םיבשחמבו םילודג םיבשחמב םיפסכה בור ועקשוה
 ,הלודגה סנמיס תרבח רקיעבו םינרציה ןיב וקלוחי םיקנעמה
 .(60כ) ינמרגה ימואלה םיבשחמה זכרמו ,תואטיסרבינואה

 60 טנא6 טטתספ 6

 םלועב לודגה -- בשחוממ יתפרצ ןולימ
 ותוא קנע ןולימ לש .םשה והז -- תיתפרצה ןושלה רצוא

 85,000 לולכי ןולימה .תפרצבש יסנאנב רקחמ] ןוכמ ןיכמ
 הכ דע .עצוממב תואבומ 20 י"'ע םגדות הלימ לכו ,םילימ
 ךרכה .םיננכותמה םיכרכה 15 ךותמ םיכרכ העברא ועיפוה
 רגאמ לע ססובמ ןולימה .1985 תנשב עיפוהל דעוימ ןורחאה
 האמהמ םימוסרפ 400 ךותמ וז הבטמל ןכוה רשא םינותנ
 ופסאנ לכה-ךסב .20-ה האמהמ םימוסרפ 600 דועו 19"ה
 שומישה יגהונ לש תואמגוד ןוילימ 70-כ םינודנה םימוסרפהמ
 -רפמ תואבומ ינוילימ 20 ופסוותנ הלאלו תיתפרצה הפשב
 לכ ,הנשל דחא םיעיפומ םיכרכה .םיינכטו םייעדמ םימוס
 םידבוע 200-כ הללכמב םיקסעומ .םידומע 1,250 לעב דחא
 וניכהשכ .םיבשחמב םירזענה תוינבקנו רקחמ ידבוע --
 (1ת6 6 ₪ח81151 תילגנאה הפשל ףיקמ ןולימ הילגנאב
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